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يشتمل مستخلص حولية األمم املتحدة عىل مقدمات فصول الحولية، إىل جانب 

تقرير األم� العام عن أع�ل املنظمة، عن كل سنة من السنوات املعنية.

إخالء مسؤولية:

في� عدا تقرير األم� العام عن أع�ل املنظمة، هذه الرتجمة ليست رسمية و� يتم 

إعدادها من قبل موظفي األمم املتحدة، بل هي ترجمة غ� رسمية أعّدها مرتجمون 

متطوعون تابعون لربنامج متطوعي األمم املتحدة ويعملون عرب اإلنرتنت مع إدارة 

األمم املتحدة لشؤون اإلعالم من أجل °ك� القراء الناطق� باللغة العربية من االستفادة 

من حولية األمم املتحدة. 

مستخلص

بالعربيـة
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 47 . السلم واألمن الدوليين                                                                              1
  

 البعثات؛ 57 صنع وبناء السالم ؛49 ،منع الصراعات؛ 48، 2000لعام  متابعة مؤمتر قمة األلفية: 48السلم واألمن الدوليين، تعزيز 
هديدات للسلم واألمن ت؛ 60، 2003لعام وبناء السالم املكاتب السياسية  ؛ قائمة60، 2003السياسية وبعثات بناء السالم يف عام 

اض ؛ االستعر 71ات األمم املتحدة حلفظ السالم، : اجلوانب العامة لعملي71عمليات حفظ السالم، . 63ويل، اإلرهاب الد :63الدوليين، 
واإلدارية لعمليات ؛ اجلوانب املالية 80، 2003؛ الئحة بعمليات عام 79، 2003؛ عمليات يف عام 78الشامل لعمليات حفظ السالم، 

 .99، مسائل أخرى لحفظ السالم؛ 82حفظ السالم، 

 

  
 102 . أفريقيا                                                                                             2
  

؛ 115؛ بوروندي، 113جمهورية الكونغو الديمقراطية،  :107يقيا ومنطقة البحيرات الكبرى، . وسط أفر 104تعزيز السلم في أفريقيا، 
بيساو،  -؛ غينيا 210؛ سرياليون، 184؛ ليبرييا، 165: كوت ديفوار، 159غرب أفريقيا، . 155أفريقيا الوسطى،  ؛ مجهورية154رواندا، 
؛ 257: الصحراء الغربية، 257 شمال أفريقيا،. 265؛ السودان، 241الصومال،   ؛223، إثيوبيا –إريرتيا  :229القرن األفريقي،  ؛223
ومنظومة األمم  قيياالحتاد األفر  ني: التعاون ب271، أسئلة أخرى. 269: أنغوال، 259 ا،يقيب أفر جنو . 257 ة،يبية الليالعرب ةيور ھاجلم

 .271املتحدة، 

 

  
 273 . األمريكتان                                                                                        3
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الواليات  -؛ كوبا 285: كولومبيا، 285أسئلة أخرى، . 285: متويل البعثات، 284يتي، ها. 278: غواتيماال، 273أمريكا الوسطى، 
 .286هندوراس،  -؛ السلفادور 274املتحدة، 

 

  
 288 . آسيا والمحيط الهادئ                                                                             4
  

جلنة األمم املتحدة للرصد : 315العراق،  .311، العقوبات، 302، بعثة جملس األمن؛ 290أفغانستان، الوضع يف : 289أفغانستان، 
سلحة : األ333الكويت،  -العراق  ؛322ادعاءات أسلحة الدمار الشامل، ؛ 316وكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحقق والتفتيش وأنشطة ال
. 370؛ قضايا أخرى، 369، املتحدة للتعويضات األمموصندوق ؛ جلنة 362مقابل الغذاء،  ؛ برنامج النفط361وما يتصل هبا من جزاءات، 

مسألة  ؛ 391باكستان،  -؛ اهلند 385: كمبوديا، 385. مسائل أخرى، 381متويل عمليات األمم املتحدة،  :370، ليشتي -تيمور 
 .396إيران، -مارات العربية املتحدة؛ اإل396؛ تركيا، 396 ؛ طاجيكستان،392؛ جزر سليمان، 392؛ بابوا غينيا اجلديدة، 391كوريا، 

 

  
 398 . أوروبا ومنطقة البحر األبيض المتوسط                                                       5
  

بعثة الشرطة التابعة ؛ 399تنفيذ اتفاق السالم، : 399. البوسنة والهرسك، 398عمليات األمم املتحدة،  :398السابقة، يوغوسالفيا 
قدونيا اليوغوسالفية . جمهورية م411احلالة يف كوسوفو، : 411. صربيا والمونتينيغرو، 409لالحتاد األورويب يف البوسنة واهلرسك، 

، وأذربيجان أرمينيا .443االحتاد الروسي، و  جورجياعالقات ؛ 430قيب األمم املتحدة يف جورجيا، بعثة مرا: 430 . جورجيا،430السابقة، 
تعزيز األمن : 455قضايا أخرى،  .451املتحدة حلفظ السالم يف قربص، قوة األمم ؛ 446بعثة املساعي احلميدة، : 445. قبرص، 443

 .446 ؛ االستقرار والتنمية يف جنوب شرق أوروبا،445 منطقة البحر األبيض املتوسط، والتعاون يف

 

  
 457                                                                  . الشرق األوسط                   6
  

؛ 496الجوانب العامة،  :496. قضايا متعلقة بفلسطين، 459األراضي الفلسطينية احملتلة،  ؛458الوضع العام، : 458عملية السالم، 
 .522؛ اجلمهورية العربية السورية، 516لبنان،  :516الم، عمليات حفظ الس. 506؛ األونروا، 503ملساعدة املقدمة للفلسطينيني، ا

 

  
 529 . نزع السالح                                                                                        7
  

؛ 532مؤمتر نزع السالح، : 532 لنووي،. نزع السالح ا529آليات األمم املتحدة، : 529 المتحدة في مجال نزع السالح، دور األمم
حظر ؛ 547حلظر الشامل للتجارب النووية، ؛ معاهدة ا535ثنائية وتدابري أحادية أخرى،  ؛ استفتاح واتفاقات535هيئة نزع السالح، 

 ة من األسلحة النوويةاملناطق اخلالي ؛553؛ النفايات املشعة، 552 اري حملكمة العدل الدولية،؛ الرأي االستش548استخدام األسلحة النووية، 
. 560؛ األسلحة الكيميائية، 558البكرتيولوجية )البيولوجية(،  األسلحة :558ية )البيولوجية( والكيميائية، األسلحة البكتريولوج .556

الت ة والربوتوكو ؛ االتفاقية املتعلقة باألسلح562 برنامج العمل بشأن االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية، :562األسلحة التقليدية، 
النهج اإلقليمية والنهج األخرى . 571؛ األلغام املضادة لألفراد، 568؛ الشفافية، 567؛ نزع السالح العملي، 565التقليدية املفرطة الضرر، 

أخرى،  قضايا نزع سالح. 577ا الالتينية، ؛ أمريك575؛ أوروبا، 575؛ آسيا واحمليط اهلادئ، 573: أفريقيا، 573إلزالة األسلحة، 
سباق ؛ منع حدوث 581يف نزع السالح وعدم االنتشار، ؛ التعددية 581ديدة من أسلحة الدمار الشامل، ؛ أنواع ج579 اإلرهاب، :579

دراسات، معلومات . 584احلد من األسلحة ونزع السالح، ؛ اتفاقات 584؛ نزع السالح والتنمية، 582تسلح يف الفضاء اخلارجي، 
 .585وتدريب، 
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 592 . قضايا سياسية وأمنية أخرى                                                                     8
  

: جنوب المحيط 592ليمية للسلم واألمن الدوليين، . الجوانب اإلق592دعم الدميقراطيات، : 592الجوانب العامة لألمن الدولي، 
األقاليم  ؛608؛ بورتوريكو، 598: عقد القضاء على االستعمار، 597ضاء على االستعمار، الق. 596احمليط اهلندي،  ؛595األطلسي، 

؛ 639تصاالت يف سياق األمن الدويل، ؛ املعلومات واال622مة لألمم املتحدة، املعلومات العا: 622المعلومات،  .609، قيد االستعراض
يذ توصيات تنف :641االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، . 640، اق األمن الدويل ونزع السالحدور العلم والتكنولوجيا يف سي

 .650آثار اإلشعاع الذري، . 645الفرعية القانونية، ؛ اللجنة 642نة الفرعية العلمية والتقنية، ؛ اللج641اليونيسبيس الثالث، 

 

  
  

  الجزء الثاني: حقوق اإلنسان
  
 655                                                              . تعزيز حقوق اإلنسان                1
  

فوضية السامية ؛ مكتب امل657اإلنسان، اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق  ؛655جلنة حقوق اإلنسان، : 655آليات األمم المتحدة، 
؛ العهد 667اجلوانب العامة،  :667وات حقوق اإلنسان، أد. 660 تعزيز العمل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان، .660حلقوق اإلنسان، 

ة، ؛ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي669ة والربوتوكولني االختياريني، الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي
ملرأة والربوتوكول االختياري، اقية القضاء على التمييز ضد ا؛ اتف674؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، 673اقية مناهضة التمييز العنصري، ؛ اتف670
ة املؤمتر متابع :677أنشطة أخرى، . 677 ،اتفاقية اإلبادة اجلماعية ؛676؛ اتفاقية العمال املهاجرين، 675؛ اتفاقية حقوق الطفل، 675

؛ األطفال وثقافة 686لتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، ؛ اإلعالم وا678االستشارية والتعاون التقين،  ؛ اخلدمات677، 1993العاملي لعام 
 .694تعاون مع هيئات حقوق اإلنسان، ؛ ال691لوطنية والرتتيبات اإلقليمية، ؛ املؤسسات ا689السالم، 

 

  
 694 . حماية حقوق اإلنسان                                                                             2
  
؛ 710: التحيز الثقايف، 710األشكال األخرى للتعصب، . 695عقد الثالث ملناهضة العنصرية، ال: 695عنصرية والتمييز العنصري، ال

؛ 724؛ إقامة العدل، 720احلق يف تقرير املصري،  :720الحقوق المدنية والسياسية، . 717 ؛ التعصب الديين،712التمييز ضد األقليات، 
؛ الفساد، 752احلق يف التنمية،  :752صادية واالجتماعية والثقافية، الحقوق االقت. 739؛ قضايا أخرى، 736، دميقراطيةاحلق يف ال

؛ 771؛ الشواغل البيئية والعلمية، 770؛ احلق يف التعليم، 768؛ احلق يف السكن الالئق، 766؛ احلق يف الغذاء، 764؛ الفقر املدقع، 764
 .777، ستضعفة؛ اجملموعات امل776؛ الرق والقضايا ذات الصلة، 772 والعقلية،احلق يف الصحة البدنية 

 

  
 808                                                              انتهاكات حقوق اإلنسان. 3
  

؛ الصومال، 814؛ سرياليون، 814؛ ليبرييا، 809مجهورية الكونغو الدميقراطية، ؛ 808بوروندي، : 808أفريقيا،  .808، الجوانب العامة
 ،آسيا والمحيط الهادئ. 816؛ هايييت، 815؛ كوبا، 814كولومبيا، : 814، األميركتان. 814؛ زميبابوي، 814؛ السودان، 814
 - ؛ تيمور819؛ ميامنار، 818؛ العراق، 817؛ إيران، 816ة كوريا الشعبية الدميقراطية، ؛ مجهوري816؛ كمبوديا، 816ستان، أفغان: 816
لبنان، : 825الشرق األوسط، . 824؛ االحتاد الروسي، 824؛ قربص، 824بيالروسيا، : 824. أوروبا، 823؛ تركمانستان، 823ليشيت، 
 .825إسرائيل،  احملتلة من قبل؛ األراضي 825
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  الجزء الثالث: قضايا اقتصادية واجتماعية

  
 831 السياسة اإلنمائية والتعاون االقتصادي الدولي .1

  
تسخر ؛ 848؛ القضاء على الفقر، 838؛ التنمية املستدامة، 832التنمية والتعاون االقتصادي الدويل، : 832العالقات االقتصادية الدولية، 

ياسات جلنة الس: 864سياسة التنمية واإلدارة العامة،  .862السياسات اإلنمائية واالجتماعية، . 864العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، 
؛ 871؛ البلدان النامية اجلزرية، 867أقل البلدان منوا، : 867البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية،  .865؛ اإلدارة العامة، 864اإلمنائية، 

 .875البلدان النامية غري الساحلية، 

 

  
 879                      . األنشطة التنفيذية من أجل التنمية                                        2
  

اجمللس التنفيذي لربنامج األمم : 890التعاون التقني من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  .879أنشطة على صعيد المنظومة، 
ختطيط الربامج وإدارهتا، ؛ 893؛ األنشطة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 891املتحدة اإلمنائي / صندوق األمم املتحدة للسكان، 

؛ مكتب 905؛ صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية، 904أنشطة األمم املتحدة،  :904تعاون تقني آخر،  .902التمويل  ؛897
صندوق  ؛910؛ التعاون االقتصادي والتقين فيما بني البلدان النامية، 910؛ متطوعو األمم املتحدة، 906األمم املتحدة خلدمات املشاريع، 
 .914األمم املتحدة للتنمية الرأمسالية، 

 

 

  
 915 . المساعدات اإلنسانية والمساعدات االقتصادية الخاصة                                   3
  

. 927إلنسانية، ؛ األنشطة ا923إزالة األلغام، ؛ 922؛ اخلوذ البيضاء، 922؛ تعبئة املوارد، 915التنسيق، : 915المساعدات اإلنسانية، 
: التعاون 954الكوارث، غاثة في حالة اإل. 950؛ 937االنتعاش االقتصادي والتنمية يف أفريقيا،  :937المساعدة االقتصادية الخاصة، 

 .961؛ املساعدة يف حاالت الكوارث، 957؛ االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث، 955الدويل، 
 

 

  
 965 ل والنقل                                                               . التجارة الدولية والتموي4
  

؛ 980السياسة املالية، : 980التمويل، . 977؛ السلع، 947جيع وتيسري التجارة، تش ؛972السياسة التجارية، : 915التجارة الدولية، 
؛ نقل البضائع اخلطرة، 993، النقل البحري :993النقل، . 990لية ذات الصلة، والقضايا املا؛ االستثمار والتكنولوجيا 987متويل التنمية، 

 .998؛ األمني العام لألونكتاد، 998األعمال التحضريية لألونكتاد احلادي عشر، : 995ونكتاد المؤسسية والتنظيمية، قضايا األ. 993

 

  
 999                                  . األنشطة االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية                5
  

آسيا والمحيط الهادئ،  .1002، 2003طة يف عام ؛ األنش1002االجتاهات االقتصادية، : 1001. أفريقيا، 999التعاون اإلقليمي، 
 :1016روبا، أو  .1014سائل الربناجمية والتنظيمية، ؛ امل1008، 2003؛ األنشطة يف عام 1007: االجتاهات االقتصادية، 1007

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،  .1017األنشطة العملية ؛ 1017، 2003؛ األنشطة يف عام 1016االجتاهات االقتصادية، 
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االجتاهات االقتصادية واالجتماعية،  :1024آسيا،  غرب. 1020، 2003؛ األنشطة يف عام 1020: االجتاهات االقتصادية، 1020
 .1028؛ املسائل الربناجمية والتنظيمية، 1026، 2003عام  ؛ األنشطة يف1025

  
 1030 . الطاقة والموارد الطبيعية ورسم الخرائط                                                   6
  

  .1035. رسم الخرائط، 1033؛ املوارد الطبيعية، 1030الطاقة، : 1030الطاقة والموارد الطبيعية، 
  
 1036 البيئة والمستوطنات البشرية                                                                   .7
  

المستوطنات البشرية،  .1055األنشطة البيئية،  ؛1048التفاقيات واآلليات الدولية، ا؛ 1036برنامج األمم املتحدة للبيئة، : 1036البيئة، 
؛ 1074، 2001عامة االستثنائية لعام )املوئل الثاين( ودورة اجلمعية ال 1996ملتحدة للمستوطنات البشرية لعام : متابعة مؤمتر األمم ا1074

 .1084واملستوطنات البشرية، مؤسسة األمم املتحدة للموئل ؛ 1078املتحدة للمستوطنات البشرية، برنامج األمم 

 

  
 1085                                                      . السكان                                       8
  

  .1094. األنشطة السكانية األخرى، 1089األمم المتحدة للسكان، صندوق  .1085، 1994لسكان والتنمية لعام متابعة مؤتمر ا
  
 1096           . السياسة االجتماعية ومنع الجريمة وتنمية الموارد البشرية                    9
  

. 1109الثقافية، ؛ التنمية 1105؛ األشخاص ذوو اإلعاقة، 1096التنمية االجتماعية، : 1096جتماعية والقضايا الثقافية، السياسة اال
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 الفصل األول
 مقدمة  

هذذذا هذذو تقريذذري السذذنوي السذذابع عذذن أعمذذال األمذذم املتحذذدة. ويعذذاود  - 1
التقريذذذذذر اسذذذذذتعراض مذذذذذا أ زتذذذذذه املنظمذذذذذة خذذذذذالل السذذذذذنة املاضذذذذذية وكيذذذذذف كانذذذذذت 

بعذذات اجلسذذيمة املطلوبذذة منهذذا. وتأتذذذي فصذذول هذذذا التقريذذر شذذاهدا اسذذتجابتها للت
على العدد املتزايذد والنطذاق املتسذع للمهذام الذيت تضذطلع هبذا املنظمذة يف جمذاالت 
شذذو ومنهذذا مذذثال السذذلم واألمذذن، والتنميذذة االقتصذذادية واالجتماعيذذة، واملسذذاعدة 

قذذذد أحذذذرزت املنظمذذذذة اإلنسذذذانية، والقذذذانون الذذذدويل، وحقذذذوق اإلنسذذذذان والبيئذذذة. و 
تقذدما طيبذا يف جمذاالت كثذرية ولكذن اذذة ميذادين مهمذة أخذرى تقتضذي مزيذدا مذذن 

 .الوقت حو تتحقق فيها األهداف املنشودة
وال شك أهنذا كانذت سذنة صذعبة يف جمذال السذلم واألمذن بالنسذبة لألمذم  - 2

مذاعي املتحدة. فقد جاءت احلرب يف العراق مبثابة اختبذار قذاس ملبذدأ األمذن اجل
وملذذذدى صذذالبة املنظمذذة. وقلمذذا شذذهدت السذذنوات الثمذذاين واخلمسذذون مذذن تذذاري  
املنظمذذة مثذذذل هذذذذه التنبذذؤات القاتذذذذمة الذذذيت تكهنذذذذت باملصذذري الذذذذي ينتظذذذر األمذذذم 
املتحذذذذدة. علذذذذى أن األمذذذذم املتحذذذذدة سذذذذتخرو أصذذذذلب عذذذذودا إذا مذذذذا توصذذذذلنا إىل 

ظمذذذة الذذذيت نريدهذذذذا يف تقذذذدير بسذذذوب ملذذذا حذذذدث وإذا مذذذا تأملنذذذا فذذذذي نوعيذذذة املن
 .املستقبل وبدأنا نتخذ التغيريات الالزمة يف هذا الشأن

، تعذذذذذذذرض مقذذذذذذذر األمذذذذذذذم املتحذذذذذذذدة يف 2003آب/أغسذذذذذذذطس  19ويف  - 3
العذراق إىل هجذذوم وحشذذي مبيذبذذذت، بذذل كذذان أشذذد مذذا تعرضذت لذذه األمذذم املتحذذدة 
 علذذذذذى مذذذذذر تار هذذذذذا إذ جذذذذذاء متعمذذذذذدا وبذذذذذالغ الفظاعذذذذذة ويف غمذذذذذاره تعذذذذذرض لقتذذذذذل
وحشذذي ممثلذذي الشخصذذي سذذريجيو فيذذذريا دي ميللذذو وغذذريه مذذن أخلذذ  العذذاملني 
يف خدمذذة األمذذم املتحذذدة فضذذال عذذن إصذذابة الكثذذريين مذذنهم  ذذراح. وأود يف هذذذا 
الصذذذدد أن أشيذذذذد هبذذذذم مجيعذذذا علذذذى شذذذجاعتهم وعلذذذى إخالصذذذهم امللتذذذزم باملثذذذل 

عميقذة والقلبيذة العليا لألمذم املتحذدة. كمذا أود أن أعذرب عذن خذال  مواسذا  ال
ألحبذذذائهم. إن هذذذؤالء املتطذذذرفني الذذذذين قتلذذذوا زمالءنذذذا إمنذذذا ارتكبذذذوا جرميذذذة، ال يف 

 .حق األمم املتحدة وحدها ولكن يف حق العراق نفسه
ولقذذذد ظلذذذذت األمذذذذم املتحذذذذدة خذذذالل العذذذذام املاضذذذذي تضذذذذطلع بعمليذذذذات  - 4

الكونغذذذو  سذذذالم يف كثذذذري مذذذن أ،ذذذاء العذذذامل، مبذذذا يف ذلذذذك أفغانسذذذتان، ومجهوريذذذة
ليشذذذيت. ويف ليربيذذذا، تعمذذذل القذذذوة  –الدميقراطيذذذة، وكوسذذذوفو، وسذذذرياليون، وتيمذذذور 

املتعددة اجلنسيات اليت أذن هبا جملذس األمذن يف املسذاعدة علذى اسذتعادة األمذن 
واالسذذذتقرار، وسذذذوف حتذذذل بلهذذذا يف الوقذذذت املناسذذذب قذذذوة حلفذذذظ السذذذالم تابعذذذة 

لسذذذذالم يف حذذذذد ذاهتذذذذا ال تشذذذذكل لألمذذذذم املتحذذذذدة. ومذذذذع ذلذذذذك، فذذذذ ن اتفاقذذذذات ا
سذذذذوى اخلطذذذذوة األوىل يف إحذذذذالل سذذذذذالم دائذذذذم ويف حتقيذذذذق الرخذذذذاء للمجتمعذذذذات 
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اليت تكون قد عصفت هبا ويذالت احلذرب وهذي اجملتمعذات الذيت أصذبحت تعذاين 
متزقذذذا صذذاعقا يف العالقذذات االقتصذذادية والسياسذذية واالجتماعيذذة بذذني اجلماعذذات 

أو إعذذادة بنذذاء جمتمذذع مذذدين بذذذذات يشذذكل التزامذذا واألفذذراد. ومذذن ن فذذ ن إقامذذذة، 
جوهريذذذذذا طويذذذذذل األجذذذذذل وأصذذذذذبح أمذذذذذرا ال غذذذذذ  عنذذذذذه إلقذذذذذرار الدميقراطيذذذذذة وتعزيذذذذذز 
دعائمهذذذذا، إذ ينبغذذذذي غذذذذرس املؤسسذذذذات واملبذذذذادئ الدميقراطيذذذذة فذذذذذي تربذذذذة جمتمذذذذع 
مذذذدين قذذذادر علذذذى االسذذذتمرار بذاتذذذذه. وعلذذذذى البلذذذدان الذذذيت ختذذذرو اآلن مذذذن غمذذذار 

هلذذذذي أن جتذذذذد لنفسذذذذها مسذذذذاراهتا ،ذذذذو احلكذذذذم ذي الطذذذذابع اإلنسذذذذاين الصذذذذراع األ
وصوب املصذاحلة الوطنيذة وإن كذان هذذا األمذر يتطلذب تقذدة مسذاعدة دوليذة يف  

 .كثري من األحيان
ومذذذذا زال اجملتمذذذذع الذذذذدويل يتخذذذذذ إجذذذذراءات ملكافحذذذذة اإلرهذذذذاب الذذذذدويل  - 5

يا واملغذذذذذرب وخاصذذذذذة يف ضذذذذذوء اهلجمذذذذذات اجلديذذذذذدة الذذذذذيت شذ ذذذذذذنت علذذذذذى إندونيسذذذذذ
واالحتذذاد الروسذذي واململكذذة العربيذذة السذذعودية وعلذذذى مواقذذع أخذذرى. ومذذع ذلذذك ال 
ينبغذذذذي التضذذذذحية سقذذذذوق اإلنسذذذذان يف غمذذذذذار الكفذذذذاح ضذذذذد اإلرهذذذذاب الذذذذدويل. 
وفضذذال عذذن ذلذذك، فذذ ذا كانذذت الصذذلة بذذني الفقذذر ومعانذذاة املظذذامل وبذذني اإلرهذذاب 

را لإلرهذذذذاب، فذذذذ ن هذذذذذه ال تعذذذدو أن تكذذذذون صذذذذلة غذذذري مباشذذذذرة وال تشذذذذكل مذذذرب 
الصذذالت غذذري املباشذذرة ينبغذذي رغذذم هذذذا كلذذه أن تؤخذذذ يف االعتبذذار لذذدى وضذذع 
االسذذذرتاتيجيات الراميذذذة إىل التقليذذذل مذذذن وقذذذوع أحذذذداث إرهابيذذذة. كمذذذا أن تعزيذذذز 
التذذذدابري الذذذيت مذذذن شذذذأهنا ختفيذذذذف حذذذدة الفقذذذر والتصذذذدي للمظذذذامل ودعذذذم سذذذبل 

غذذذ  عنهذذا لتحقيذذذق هذذذه الغايذذذة، فضذذذال  احلكذذم الرشذذذيد وبنذذاء التسذذذامح أمذذور ال
عذذن كوهنذذا أمذذورا مطلوبذذة يف حذذد ذاهتذذا. ومذذن أجذذل احلفذذا  علذذى حتذذالف عذذاملي 
سذذذق منذذذاهض لإلرهذذذاب يظذذذل العذذذامل كلذذذه ساجذذذة إىل أن يذذذرى التقذذذدم متواصذذذال 
علذذذى اجلبهذذذات األخذذذرى يف الكفذذذاح مذذذن أجذذذل نظذذذام عذذذاملي يقذذذوم علذذذى أسذذذس 

 .اإلنسانية والعدالة
نذذذذذزع السذذذذذالح، مبذذذذذا يف ذلذذذذذك القضذذذذذاء علذذذذذى أسذذذذذلحة الذذذذذدمار  ومذذذذذا زال - 6

الشذذذذامل، يشذذذذذكل أولويذذذذذة رئيسذذذذية للمجتمذذذذذع الذذذذذدويل. وقذذذذد جذذذذذاءت التطذذذذذورات 
األخذذرية لتؤكذذد اخلطذذر احملتمذذل الذذذي تشذذكله أسذذلحة الذذدمار الشذذامل عنذذدما تقذذع 
يف أيذذدي اإلرهذذابيني. وحتتذذاو املعذذايري العامليذذة القائمذذة لنذذذزع السذذالح فيمذذا يتصذذل 

سذذذلحة الذذذدمار الشذذذامل، إىل تعزيذذذز ومحايذذذة بسذذذبب مذذذا طذذذرأ مذذذن ت كذذذذل علذذذى بأ
بنيتهذذذا. كمذذذا أن نذذذزع السذذذالح يتطلذذذب تعاونذذذا متعذذذدد األطذذذراف وذلذذذك أمذذذذذر ال 

 .ميكن التوصل إليذه إال يف ظل مناخ من الثقة
وفيمذذذذذا تقتضذذذذذي التحذذذذذديات الفوريذذذذذة والعاجلذذذذذة للسذذذذذلم واألمذذذذذن يقظذذذذذة  - 7

أال يكذذون مذذن شذذأهنا صذذرف االهتمذذام عمذذذا نقذذوم متواصذذلة، فمذذن املهذذم كذذذلك 
بذذذذذه مذذذذذن العمذذذذل يف جمذذذذال التنميذذذذة االقتصذذذذادية واالجتماعيذذذذة. واذذذذة هذذذذوة واسذذذذعة 
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تفصذذذذل يف الوقذذذت احلذذذايل بذذذني شذذذعار اإلدمذذذاو وحقيقذذذة اإلقصذذذاء. ولذذذن تذ ذذذذجدي 
جهودنذذا مذذن أجذذل السذذالم فتذذيال إال إذا اسذذتطعنا أن نبذذدأ يف ردم هذذذه اهلذذوة مذذن 

از تقدم حقيقذي لصذاأ أفقذر بلذدان العذامل. كمذا أن جهودنذا الحتذواء خالل إحر 
وحذذذذل الصذذذذراعات ال ينبغذذذذي أن تذذذذؤدي إىل اسذذذذتنفاد مواردنذذذذا املوجهذذذذذة للمعذذذذارك 
األخذذذذرى الذذذذيت طوضذذذذها يف طذذذذول العذذذذامل وعرضذذذذه حلمايذذذذة الالجئذذذذني واملشذذذذذردين 
 وملكافحذذذذذذة فذذذذذذريوس نقذذذذذذ  املناعذذذذذذة البشرية/متالزمذذذذذذذة نقذذذذذذ  املناعذذذذذذة املكتسذذذذذذب

  .)اإليدز( وغريه من األمراض ولتعزيز التنمية املستدامة
وقذذذد جذذذاء انذذذدالع املتالزمذذذذة التنفسذذذية احلذذذادة الوخيمذذذة )سذذذارس( مبثابذذذة  - 8

تذذذذذكرة موضذذذذوعية بذذذذذمدى انكشذذذذاف العذذذذامل أمذذذذام املذذذذرض فضذذذذال عذذذذن األخطذذذذار 
النامجذذة عذذن سرعذذذة انتشذذاره عذذرب احلذذدود. ويف الوقذذت نفسذذه جذذذاءت االسذذتجابة 

ناسقة والفعالة لتدلل على قيمذة التعذاون املتعذدد األطذراف يف هذذه احلالذة مذن املت
 .خالل التدخل املهين والسريع ملنظمة الصحة العاملية

وللتصذذذدي لطائفذذذة واسذذذعة مذذذن املشذذذاكل الدوليذذذة املعاصذذذرة يصذذذبح مذذذن  - 9
املهم إقامة شذراكات وحتالفذات. وملذا كانذت احلكومذات وحذدها ال متلذك القذدرة 

لتمذذذاس احللذذذول هلذذذذه املشذذذكالت، يظذذذذل مذذذن واجبنذذذا أن نواصذذذل التمذذذاس علذذذى ا
املزيذذذذذد مذذذذذن الفذذذذذرص املتاحذذذذذة أمذذذذذام القطذذذذذاع اخلذذذذذاص واملنظمذذذذذات غذذذذذري احلكوميذذذذذة 
واجملتمذذع املذذدين بصذذفة عامذذة مذذن أجذذل املسذذااة يف حتقيذذق األهذذداف الذذيت تسذذعى 

 .إليها املنظمة
ذا بذذذاألحرى وسذذذيلة إن األمذذذم املتحذذذدة ليسذذذت هذذذدفا يف حذذذد ذاتذذذه. وإهنذذذ - 10

لتحقيذذق األهذذداف املشذذرتكة. وتتوقذذف قذذوة املنظمذذة وفعاليتهذذا علذذى مذذدى الذذدعم 
النشذذط مذذن جانذذب دوهلذذا األعضذذاء وعلذذى سياسذذات تلذذك الذذدول. وفضذذال عذذن 
ذلذذذذك، فذذذذ ن حتقيذذذذق غايذذذذات املنظمذذذذة يتطلذذذذب توافقذذذذا مشذذذذرتكا بذذذذني اآلراء بشذذذذأن 

الذذدول األعضذذاء علذذى مجيذذع  أهذذدافها األساسذذية. وال يعذذين هذذذا ضذذذرورة أن تتفذذذق
القضذذذايا. لكنذذذه يعذذذين حتديذذذذدا أن عليهذذذا أن تكذذذون مسذذذتعدة السذذذتخدام املنظمذذذة 
سبيذذذال لتحقيذذق األهذذداف املشذذرتكة ووسذذيلة السذذتيعاب خمتلذذف املصذذاأ الوطنيذذة. 
وعنذذذذد حسذذذذاب املصذذذذاأ الوطنيذذذذة للذذذذدول فذذذذ ن عليهذذذذا أن تولذ ذذذذذي الذذذذوزن الواجذذذذب 

 .يقوم على أساس من العدل واالستقرار لقيمة وأاية قيام نظام عاملي
 تحقيق السلم واألمن  

خذذذالل العذذذام املاضذذذي، ظلذذذت أنشذذذطة األمذذذم املتحذذذدة يف جمذذذال السذذذلم  - 11
واألمذذذن تركذذذز علذذذى منذذذع وحذذذل الصذذذراع، وعلذذذى تقذذذدة املسذذذاعدة إىل اجملتمعذذذات 
اخلارجذذذذة مذذذذن غمذذذذار الصذذذذراعات. وبينمذذذذا سذذذذعت األمذذذذم املتحذذذذدة إىل التصذذذذدي 

التحذذذذديات اجلديذذذذدة يف هذذذذذا امليذذذذدان، فذذذذ ن اذذذذة قضذذذذايا كاإلرهذذذذاب  لطائفذذذذة مذذذذن
وانتشذذذار أسذذذلحة الذذذدمار الشذذذامل ظلذذذت مثذذذذار قلذذذق واسذذذع النطذذذاق. ن جذذذاءت 
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احلذرب يف العذذراق لتسذذلط األضذذواء علذذى الكيفيذذة الذذيت تتطذذور هبذذا بيئذذة األمذذن الذذيت 
ن نعذذيش يف ظلهذذا فضذذال عذذن تنذذوع التصذذورات بشذذأن كيفيذذة حتقيذذق السذذلم واألمذذ

 .يف العامل
إن الصذذذذراعات املدنيذذذذة تشذذذذكل بذذذذاطراد هتديذذذذدا خطذذذذريا للسذذذذلم واألمذذذذن  - 12

الذذدوليني ألهنذذا ختلذذق حذذاالت ينشذذذط يف ظلهذذا مرتكبذذو العنذذف دون خشذذية مذذن 
عقذذذذاب. ويف ظذذذذذل هذذذذذه النطاقذذذذات مذذذذن اإلفذذذذالت مذذذذن العقذذذذاب، تنمذذذذو وتزدهذذذذر 

ة إىل االجتذار بالبشذر آفذذات عصرنا ما بني االجتذار باملخذدرات واالجتذار باألسذلح
وتذذذذدريب اإلرهذذذذابيني. كمذذذذا أن شذذذذبكات التمويذذذذل والتجذذذذارة غذذذذري الشذذذذرعية عذذذذرب 
احلذذدود إمنذذذا تذذربط بذذني هذذذه النطاقذذات وهتيذذذـ مرتعذذذا لزعزعذذذة االسذذتقرار ممذذا يذذؤثر 
علذذى منذذاطق بأسذذرها أو حتذذذى علذذى النظذذام الذذدويل ذاتذذه. وعلذذى هذذذا فذذ ن عقذذودا 

مذذن االنسجذذذام االجتمذذاعي ميكذذن أن تذ ذدمذبذذذر يف فذذرتة  مذذن اجلهذذود اإلمنائيذذة وقرونذذا
قصذذرية مذذن الذذذزمن. كمذذا أن األثذذذر النذذاجم بالنسذذبة للمذذذرأة والفتذذاة مذذذا بذذرح قاسذذذيا 
بشذذذكل خذذذاص علذذذى ،ذذذو مذذذا جذذذرى توضذذذيحه يف تقريذذذري بشذذذأن املذذذرأة والسذذذلم 

. ولقذذذذذد 2002واألمذذذذذن، املقذذذذذدم إىل جملذذذذذس األمذذذذذن يف تشذذذذذرين األول/ أكتذذذذذوبر 
طذذذذابع املعقذذذذد لألخطذذذذار الراهنذذذذة الذذذذيت هتذذذذدد السذذذذلم واألمذذذذن إىل جعذذذذذل أفضذذذذذى ال

منظومذذذة األمذذم املتحذذدة تواصذذل تركيزهذذا علذذى القضذذايا املواضذذيعية. ومذذن األمثلذذة 
الدالذذذذة علذذذذى ذلذذذذك، املمارسذذذذة املسذذذذتمرة الذذذذيت دأب عليهذذذذا جملذذذذس األمذذذذن بعقذذذذد 
 جلسذذذذات مفتوحذذذذة بشذذذذأن قضذذذذايا مذذذذن قبيذذذذل: األطفذذذذال والصذذذذراعات املسذذذذلحة،
واملرأة والسلم واألمن، واملدنيذذون يف غمذار الصذراع املسذلح، واألسذلحة الصذغرية. 
وقد ظلت هذه املمارسة تتوسذذع باسذتمرار لكذي تشذمل قضذايا مواضذيعية ضذمن 
سذذياق إقليمذذي مثذذذل األسذذلحة الصذذذغرية وأنشذذطة املرتزقذذة باعتبارهذذذا أخطذذارا هتذذذدد 

( وأزمذذذذة الغذذذذذاء يف 2003آذار/مذذذذارس  18السذذذذلم واألمذذذذن يف غذذذذرب أفريقيذذذذا )
  .(2003نيسان/أبريل  7أفريقيا كتهديد للسلم واألمن )

وختتلذذذذذذف الوسذذذذذذائل املتاحذذذذذذة لألمذذذذذذم املتحذذذذذذدة مذذذذذذن أجذذذذذذل االضذذذذذذطالع  - 13
مبسذذذؤولياهتا يف جمذذذال السذذذلم واألمذذذن الذذذدوليني مذذذا بذذذني الدبلوماسذذذية الوقائيذذذة إىل 

، فذذ ن القضذذايا صذذنع السذذالم وحفذذظ السذذالم وبنذذاء السذذالم. ويف جمذذال املمارسذذة
الذذيت تنذذدرو ضذذمن هذذذه اجملذذاالت األربعذذة للعمذذل مرتابطذذة ال انفصذذام بينهذذا. ففذذي 
قذذذربص والصذذذحراء الغربيذذذة علذذذى سذذذبيل املثذذذال، اسذذذتمرت عمليذذذات صذذذنع السذذذالم 
 –وحفظ السالم جنبذا إىل جنذب علذى مذدار سذنوات. وأي جهذد لبنذاء السذالم 

ى عنصذذذذذر قذذذذذوي مذذذذذن ينطذذذذذذوي علذذذذذ –وأفغانسذذذذتان مثذذذذذل طيذذذذذب يف هذذذذذذا الصذذذذذدد 
الدبلوماسذذذية الوقائيذذذة علذذذى ،ذذذو مذذذا يذذذذطبق يف سذذذياق حذذذاالت مذذذا بعذذذد الصذذذراع. 
ويضذذذذم هذذذذذا التقريذذذذر فرعذذذذا خاصذذذذا عذذذذن العذذذذراق مذذذذن منطلذذذذق االعذذذذرتاف بذذذذاملوقع 
اجلوهري الذي تشذغله هذذه القضذية سذذواء علذى جذدول أعمذال املنظمذة أو علذى 
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 .االستعراضصعيد اهتمام الرأي العام العاملي عرب السنة قيد 
 العراق  

، أبلغذذذذذذين وزيذذذذذذر خارجيذذذذذذة العذذذذذذراق بذذذذذذأن 2002أيلول/سذذذذذذبتمرب  16يف  - 14
حكومتذذذه قذذذذررت أن تسذذذذمح بعذذذذودة مفتشذذذذي األسذذذذلحة التذذذذابعني لألمذذذذم املتحذذذذدة 
دون قيذذذد أو شذذذرق. وأعقذذذب ذلذذذك سلسذذذلة مذذذن املناقشذذذات الذذذيت عقدتذ ذذذذها مذذذذع 

إضذذذذذذافة إىل  2002 اجلانذذذذذذب العراقذذذذذذي يف آذار/مذذذذذذارس وأيار/مذذذذذذايو ومتوز/يوليذذذذذذه
أحذذذذثي فيذذذذه  2002النذذذداء الذذذذي وجهتذ ذذذذذه يف اجلمعيذذذة العامذذذة يف أيلول/سذذذبتمرب 

العذذذذراق علذذذذى االمتثذذذذال اللتزاماتذذذذه مبوجذذذذب قذذذذرارات جملذذذذس األمذذذذن. وقذذذذد رحبذذذذت  
باسذذذذتئناف عمليذذذذات التفتذذذذيش بواسذذذذطة جلنذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة للرصذذذذد والتحقذذذذق 

الذذذي أعقذذب اختذذذاذ قذذرار  2002فمرب والتفتذذيش يف العذذراق يف تشذذرين الثذذاين/نو 
( باإلمجذذذذاع. لكنذذذذين الحظذذذذت مذذذذع األسذذذذف يف 2002) 1441جملذذذس األمذذذذن 
، الذذذذي قدمذذذه الذذذرئيس التنفيذذذذي 2003كذذذانون الثاين/ينذذذاير   27التقريذذذر املذذذؤرخ 

للجنذذذة املذذذذكورة أنذذذه فيمذذذا كذذذان العذذذراق يتعذذذاون علذذذى الصذذذعيد العملذذذذي إال أنذذذذه مل 
 .ول حقيقي بالتزاماتهيظهذر وكأنه قد وصل إىل قب

كذذذان اذذذة انقسذذذامات يف جملذذذس األمذذذن   2003ويف أوائذذذل آذار/مذذذارس  - 15
بشذذذذذأن كيفيذذذذذة املضذذذذذي قذذذذذدما علذذذذذى الطريذذذذذق. وقذذذذذد واصذذذذذلت  احلذذذذذث علذذذذذى اختذذذذذاذ 
إجذذذراءات دوليذذذة موحذذذدة فضذذذال عذذذن ممارسذذذة ضذذذغوق حثيثذذذذة ومثذذذابرة علذذذى قيذذذادة 

وجامعذذذذة الذذذذدول  العذذذذراق، مذذذذن خذذذذالل تبذذذذادل يذذذذومي لذذذذ راء مذذذذع أعضذذذذاء اجمللذذذذس
العربيذذذة وجلنذذذة األمذذذم املتحذذذدة للرصذذذد والتحقذذذق والتفتذذذيش وغريهذذذا مذذذن األطذذذراف 
سذذذواء يف نيويذذذورك أو يف العواصذذذم. إال أنذذذه سلذذذول منتصذذذف آذار/مذذذارس أصذذذبح 
واضذذحا أن بعذذض الذذدول األعضذذاء اختذذذت املوقذذف الذذذي يقذذول مذذذؤداه إنذذذه مذذن 

آذار/مذذذذذارس أحطذذذذذت   17املسذذذذذتحيل حذذذذذل األزمذذذذذة دون اسذذذذذتخدام القذذذذذوة. ويف 
اجمللذذذس علمذذذا بذذذأنين سذذذوف أوقذذذف أنشذذذطة األمذذذم املتحذذذدة يف العذذذراق وأسذذذحب 

 .مجيع من تبقى من موظفي منظومة األمم املتحدة يف اليوم التايل
وعقذذب هنايذذة األعمذذال احلربيذذة الرئيسذذية، الذذيت أدت إىل احذذتالل العذذراق  - 16

يذذة واململكذذة املتحذذدة لربيطانيذذا بواسذذطة حتالذذذف ترتأسذذه الواليذذات املتحذذدة األمريك
العظمذذى وأيرلنذذدا الشذذمالية، اختذذذذ جملذذس األمذذن، بعذذذذد مذذداوالت مطولذذة، القذذذرار 

مذذذذذذذذذن القذذذذذذذذذرار  8. ويف الفقذذذذذذذذذرة 2003أيار/مذذذذذذذذذايو  22( يف 2003) 1483
طلذذب اجمللذذس إلذذذيب تعيذذني ممثذذل خذذاص تشذذمل مسذذؤولياته تنسذذيق أنشذذطة األمذذم 

لتنسذذذذيق مذذذذع السذذذذلطة املؤقتذذذذة للتحذذذذالف، املتحذذذذدة يف العذذذذراق علذذذذذى أن يعمذذذذل با
ويسذذاعد شذذعب العذذراق يف جمذذاالت مثذذل املسذذاعدة اإلنسذذانية واإلعمذذار والتنميذذة 
وحقوق اإلنسان واإلصذالح القذانوين والقضذائي واسذتعادة حكومذة ممثلذة لشذعب 
العذذذراق ومعذذذرتف هبذذذا دوليذذذا. وقذذذد مضذذذيت  قذذذدما إىل تعيذذذني ممثذذذل شخصذذذي لفذذذرتة 
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 .شهرأولية قوامها أربعة أ
وقذذذذام ممثلذذذي اخلذذذاص بعذذذذدة أسفذذذذذار علذذذى نطذذذاق واسذذذع يف مجيذذذع أ،ذذذذاء  - 17

العذذذذذذراق واجتمذذذذذذع إىل ممثلذذذذذذني عذذذذذذذن خمتلذذذذذذف املشذذذذذذارب واالجتاهذذذذذذات يف اجملتمذذذذذذع 
العراقذذي. كمذذا تولذذذى ممثلذذي اخلذذاص والفريذذق العامذذل معذذذه إنشذذذاء صذذالت منتظمذذة 

اسذتهللت أنذا وممثلذي مع مدير سلطة التحالف املؤقتذة وغريه مذن موظفيهذا. وقذد 
الشخصذذذي حذذذوارا مذذذع قذذذادة البلذذذدان اجملذذذاورة للعذذذراق ثذذذذم علذذذى نطذذذاق أوسذذذع مذذذع 

 أطذذذذذذذذراف اجملتمذذذذذذذع الذذذذذذذدويل. ويف أول تقريذذذذذذذر قدمتذ ذذذذذذذذه إىل جملذذذذذذذس األمذذذذذذذن
(S/2003/715)  أكذذدت  علذذى املبذذادئ األساسذذية الذذيت تنطلذذق منهذذا أنشذذطة

ك احلاجذذذذذة إىل ( مبذذذذذا يف ذلذذذذذ2003) 1483األمذذذذذم املتحذذذذذدة مبوجذذذذذب القذذذذذرار 
اسذذذتعادة السذذذيادة لشذذذعب العذذذراق بأسذذذرع وقذذذت ممكذذذن واحلاجذذذة إىل احذذذرتام حذذذق 
شذذذعب العذذذراق يف أن يقذذذرر مسذذذتقبله السياسذذذي إضذذذافة إىل رغبتنذذذا يف أن نراعذذذي 
أشذذد املراعذذاة مصذذاأ الشذذعب العراقذذي يف إطذذار أنشذذطتنا لتقذذدة املسذذاعدة. وقذذد 

يت تصذذذادف تنفيذذذذ الواليذذذة الذذذذيت طذذذرح التقريذذذر تقييمذذذا أوليذذذا ملذذذدى التحذذذذديات الذذذ
( وأشذذذذار إىل اجملذذذذاالت الذذذذيت أرتذذذذذأي أن األمذذذذم 2003) 1483أنشذذذذأها القذذذذرار 

املتحذذذدة تسذذذتطيع أن تذذذؤدي فيهذذذا دورا مفيذذذدا علذذذى أسذذذاس مذذذن خربهتذذذا وميزهتذذذا 
النسبية. وهلذه الغاية، اقرتحذت  إنشاء بعثذة مذن األمذم املتحذدة ملسذاعدة العذراق. 

( الذذذذي 2003) 1500ذ جملذذذس األمذذذن القذذذرار آب/أغسذذذطس، اختذذذ 14ويف 
شذهرا. كمذا رحذب اجمللذذس  12قذرر فيذه إنشذاء البعثذة املذذكورة لفذذرتة أوليذة قوامهذا 

مذذن إنشذذاء جملذذس احلكذذم الذذذي ميثذذل القطذذاع  2003متوز/يوليذذه  13مبذذا يف يف 
العذذذريض بوصفذذذذه خطذذذوة هامذذذة ،ذذذو تشذذذكيل حكومذذذة للعذذذراق معذذذرتف هبذذذا دوليذذذا 

 .يذهوتتمتع بالسيادة ف
ن وقذذذذع اهلجذذذوم الغاشذذذم علذذذى مبذذذ  مقذذذر األمذذذم املتحذذذدة يف بغذذذداد يذذذوم  - 18
ليوجذذذذذه ضذذذذذربة قاسذذذذذية جلهذذذذذود املنظمذذذذذة مذذذذذن أجذذذذذل  2003آب/أغسذذذذذطس  19

املسذذذاعدة علذذذى عذذذودة العذذذراق إىل أوضذذذاعه الطبيعيذذذة. فقذذذد فذ ق ذذذد  ممثلذذذي اخلذذذاص، 
رواحهذم يف هذذا سريجيو فيريا دي ميللو وعذدد مذن املذوظفني الذدوليني واحملليذني أ

العمذذذذل اجلبذذذذان بينمذذذذا أصذذذذيب الكثذذذذريون  ذذذذراح. بيذذذذذذد أن تضذذذذحيتهم لذذذذن تضذذذذيع 
هبذذذذاءف، فلسذذذوف تواصذذذل األمذذذم املتحذذذدة مسذذذاعدة الشذذذعب العراقذذذي علذذذى إعذذذادة 
بنذذذذاء بلذذذذده واسذذذذتعادة سذذذذيادته يف ظذذذذل قيذذذذادات مذذذذن اختيذذذذاره. ولسذذذذوف أواصذذذذل 

الشذذذذعب العراقذذذذي التأكيذذذذد، يف الوقذذذذت نفسذذذذه، علذذذذى أنذذذذه ال غذذذذ  عذذذذن أن يذذذذرى 
جذذذدوال زمنيذذذا واضذذذحا لذذذه سذذذياق بذذذدد لألحذذذداث الذذذيت ال بذذذذد وأن تذذذذفضي إىل 
اسذذذتعادته الكاملذذذة لسذذذيادته بأسذذذرع وقذذذت ممكذذذن. وهذذذذا يعذذذين أن إنشذذذاء جملذذذس 
احلكذذذم ينبغذذذي أن تذذذذعقبه عمليذذذة دسذذذتورية يذذذديرها العراقيذذذون مذذذن أجذذذل العذذذراقيني. 

ورا فعذذذذاال يف تيسذذذذري ودعذذذذم وهلذذذذذه الغايذذذذة سذذذذوف تظذذذذل األمذذذذم املتحذذذذدة تذذذذؤدي د
العمليذذذة السياسذذذية. كمذذذا أن ممثلذذذي اخلذذذاص اجلديذذذد سيواصذذذل العمذذذل مذذذع جملذذذس 
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احلكذذم وسذذلطة التحذذالف املؤقتذذة، فيمذذا يواصذذل إجذذذراء املزيذذد مذذن احلذذوار مذذع قذذادة 
 .بلدان املنطقة وما جياورها

 منع نشوب الصراعات وصنع السالم  
بشذذذذأن منذذذذع  2001تقريذذذذري لعذذذذام ثذذذذذمة عمليذذذذذة شذذذذاملة جاريذذذذة لتنفيذذذذذ  - 19

نشذذذوب الصذذراعات املسذذلحة. ومذذن املهذذام احليويذذة يف هذذذا الصذذذدد، العمذذل علذذى 
بنذذاء قذذدرات حتذذذول دون نشذذوب الصذذذراعات علذذى الصذيذذذعد احملليذذذة والوطنيذذة، مذذذع 
وضع اسرتاتيجيات وقائية إقليميذة ميكذن أن تضذم عناصذر سياسذية وإمنائيذة. وقذد 

فيذذيني ملنظومذة األمذم املتحذدة املعذين بالتنسذيق موضذوع اختار جملس الرؤساء التن
منذذذذذع نشذذذذذوب الصذذذذذراع املسذذذذذلح موضذذذذذوعا رئيسذذذذذيا لدورتذذذذذه العاديذذذذذة الثانيذذذذذة لعذذذذذام 

فأتذذاح بذذذذلك فرصذذذة لتعزيذذذز املزيذذذد مذذذن التجذذذانس والتنسذذذيق بذذذني اجلهذذذود  2002
املبذولذذذذذذة علذذذذذذى صذذذذذذعيد املنظومذذذذذذة بأسذذذذذذرها يف ميذذذذذذدان املنذذذذذذع اهليكلذذذذذذي لنشذذذذذذوب 

ى كل من الصذعيد الذوطين واإلقليمذي والذدويل. وجذاء القذرار الذذي الصراعات عل
أصذذذذدرته مذذذذؤخرا اجلمعيذذذذة العامذذذذة بشذذذذأن منذذذذع نشذذذذوب الصذذذذراع املسذذذذلح ليكلذ ذذذذذذف 
األمذذذم املتحذذذدة بواليذذذة قويذذذة ال لكذذذي تواصذذذل أنشذذذطتها فحسذذذذب يف جمذذذال منذذذع 

 .نشوب الصراع املسلح بل كي توسذ ذع أيضا هذه األنشطة وتضاعفهذا
وبعد ما يقرب من ثالث سذنوات مذن العنذف واملواجهذة، الحذت أخذريا  - 20

بشذذائر أمذذل جديذذد السذذتئناف عمليذذة السذذالم يف الشذذرق األوسذذط بعذذد توقفهذذا. 
مذذذتط رمسيذذا إىل الطذذرفني  ويف أعقذذاب تعيذذني رئذذيس وزراء للسذذلطة الفلسذذطينية، قذ ذد 

دائذذذم، خارطذذذذذة طريذذذق مذذذن أجذذذل التوصذذذل حلذذذذل  2003نيسذذذان/أبريل  30يذذذوم 
يقذذذذذوم علذذذذذى أسذذذذذاس دولتذذذذذني، للصذذذذذراع اإلسذذذذذرائيلي الفلسذذذذذطيين. وهذذذذذذا املشذذذذذروع 
األوبلذي الذي يسذتند إىل األداء والذذي وضذعته اجملموعذة الرباعيذة )األمذم املتحذدة 
واالحتذذذذذذذاد األورويب واالحتذذذذذذذذاد الروسذذذذذذذي والواليذذذذذذذذات املتحذذذذذذذدة( يف سلسذذذذذذذذلة مذذذذذذذذن 

ن منطلقذذات واضذذحة، االجتماعذذات، يشذذمل مراحذذل وجذذداول زمنيذذذة ويصذذدر عذذ
ويرمذذي إىل حتقيذذق تقذذدم مذذن خذذالل خطذذوات متوازيذذة ومتبادلذذة يتخذذذها كذذل مذذن 
الطذذذذذرفني يف ميذذذذذادين السياسذذذذذة واألمذذذذذن واالقتصذذذذذاد واجملذذذذذاالت اإلنسذذذذذانية وبنذذذذذاء 
املؤسسذذات يف إطذذار آليذذة فعالذذة مذذن الرصذذد الذذدويل. ومذذن شذذأن هذذذه العمليذذة أن 

ميقراطيذذة قابلذذة للبقذذاء تقذذوم جنبذذا إىل تفضذذي إىل إنشذذاء دولذذة فلسذذطينية مسذذتقلة د
جنذذب يف إطذذار مذذن السذذالم واألمذذن مذذع إسذذرائيل وجرياهنذذا اآلخذذرين علذذى ،ذذو مذذا 

(. وقذذد شجعتنذذذي بصذذورة خاصذذة 2002) 1397تأكذذد يف قذذرار جملذذس األمذذن 
نتائج اجتماع القمذة بذني الطذرفني سضذذور رئذيس الواليذات املتحذدة األمريكيذة يف 

حيذذذذذث تعهذذذذذد اجلانبذذذذذذان بذذذذذالتزام  2003حزيران/يونيذذذذذه  4 العقبذذذذذة، األردن، يذذذذذوم
 .قوي إزاء تنفيذ خارطة الطريق

وبذذذرغم بشذذذذائر التقذذذدم الذذذيت الحذذذت أخذذذريا، فذذذ ن احللقذذذة املغلقذذذذة املتمثلذذذة  - 21
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بالعنذذذذذذذذف والذذذذذذذرد االنتقذذذذذذذامي واالنتقذذذذذذذام اسذذذذذذذتمرت خذذذذذذذالل معظذذذذذذذم الفذذذذذذذرتة قيذذذذذذذذد 
يف األرواح وإىل الذذذدمار  االسذذذتعراض فأفضذذذت إىل املزيذذذد مذذذن اخلسذذذائر اجلسذذذيمة

ومل حيذذل بذذني االقتصذذاد الفلسذذطيين وبذذني االهنيذذار الكامذذل سذذوى دفذذق مسذذاعدات 
خارجيذة كبذذرية مبذذا يف ذلذك مذذا يف تقدميذذه مذن خذذالل وكالذذة األمذم املتحذذدة إلغاثذذة 
وتشذذغيل الالجئذذني الفلسذذطينيني يف الشذذرق األدا )أونذذروا( وغريهذذا مذذن وكذذاالت 

. وأدت بيئذذذذذة األمذذذذذن املتذذذذذدهورة فضذذذذذال عذذذذذن مشذذذذذاكل األمذذذذذم املتحذذذذذدة وبراجمهذذذذذا
الوصذذول إىل املسذذتحقني، إىل إعاقذذذة جهذذود األمذذم املتحذذدة وغريهذذا يف التصذذدي 
لألزمة اإلنسانية املتفاقمذة يف األراضذي الفلسذطينية احملتلذة علذى ،ذو مذا يذرد مبزيذد 

 .من التفصيل يف الفصل التايل
 

يذذذذق عمليذذذذات آليذذذذذة اجملموعذذذذة ومذذذذن خذذذذالل اتصذذذذاال  املباشذذذذرة وعذذذذن طر  - 22
علذى شذواطـ  2003حزيران/يونيذه  22الرباعية وأحذدثها اجتمذاع اجملموعذة يف 

البحذذذر امليذذذت يف األردن ال أزال  شخصذذذيا أشذذذارك يف اجلهذذذود الراميذذذة إىل حتقيذذذق 
السذذذالم يف الشذذذرق األوسذذذط. وقذذذد ظذذذذل جملذذذس األمذذذن علذذذى علذذذم هبذذذذه اجلهذذذود 

طذذذذذات اإلعالميذذذذذة الشذذذذذهرية الذذذذذيت تقذذذذذدمها وبذذذذذالتطورات ذات الصذذذذذلة فذذذذذذي اإلحا
األمانذذذذة العامذذذذة. أمذذذذا اهلذذذذدف النهذذذذائي خلارطذذذذة الطريذذذذق ولعمليذذذذة السذذذذالم برمتهذذذذا 
فيبقى متمثال يف التوصذل إىل تسذوية شذاملة لصذراع الشذرق األوسذط مبذا يف ذلذك 

اللبنذذذذذاين علذذذذذى أسذذذذذذاس  –السذذذذذوري واملسذذذذذار اإلسذذذذذرائيلي  –املسذذذذذار اإلسذذذذذرائيلي 
 1397( و 1973) 338( و 1967) 242ن قذذذذذذذذذذذذذذرارات جملذذذذذذذذذذذذذذس األمذذذذذذذذذذذذذذ

، ومبذذذذذذذذدأ األرض مقابذذذذذذذذل 1991(، ومذذذذذذذذؤمتر مدريذذذذذذذذد للسذذذذذذذذالم لعذذذذذذذذام 2002)
السذذالم، واالتفاقذذات الذذذيت توصذذل إليهذذا الطرفذذذان سذذابقا ثذذذم مبذذذادرة السذذالم الذذذيت 

 .2002أيدها مؤمتذر القمة جلامعة الدول العربية يف بريوت يف آذار/مارس 
د بأنذه رغذم املمارسذة املكثفذة ملسذاعيي احلميذدة، على أنه يؤسفين أن أفي - 23

فذذ ن مشذذكلة قذذربص مذذا زالذذت بغذذري حذذل. لقذذد كذذان رفذذع قيذذود السذذفر بذذني  ذذال 
اجلزيذذرة وجنوهبذذا يف األشذذهر األخذذرية أمذذرا موضذذع ترحيذذب لكنذذه لذذيس بذذديال عذذن 
حتقيذق تسذذوية سذذلمية للقضذذايا األساسذذية. بذل لقذذد تبذذددت فرصذذة فريذذدة للتوصذذل 

نذت ستفسذح اجملذال لقذذربص بعذد إعذادة توحيذدها أن توقذع معاهذذدة إىل تسذوية كا
. ويف ظذذذذل نفذذذذاد 2003نيسذذذذان/أبريل  16االنضذذذذمام إىل االحتذذذذاد األورويب يف 

الوقذذذذذذذت قبذذذذذذذل توقيذذذذذذذذع املعاهذذذذذذذدة ويف ضذذذذذذذذوء جتذذذذذذذدد اآلمذذذذذذذذال مبذذذذذذذا يف يف تشذذذذذذذذرين 
مذذذذذذن انتخذذذذذذاب حكومذذذذذذة يف تركيذذذذذذا بذذذذذذدت وكأهنذذذذذذا علذذذذذذى  2002الثذذذذذذاين/نوفمرب 

 2002ل املشذذذذذكلة، قذذذذذذدمت  يف تشذذذذذذرين الثذذذذذذاين/نوفمرب اسذذذذذتعداد حقيقذذذذذذي حلذذذذذذ
مشذذروع تسذذذوية شذذاملة لزعيمذذذي قذذربص. وبذذذرغم موافقتهمذذا علذذذى التفذذاوض علذذذى 
أسذذذذاس هذذذذذذه اخلطذذذذذة، فشذذذذذلت املفاوضذذذذذات يف أن تفضذذذذذي إىل اتفذذذذذاق، ومذذذذذن ن 

مكتذذذذب مستشذذذذاري اخلذذذذاص. وإذا كذذذذان مذذذذن  2003أغلقذذذذت  يف نيسذذذذان/أبريل 
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اهذدة االنضذمام لالحتذاد األورويب حيذز النفذاذ شأن تسوية تذتم قبذل أن تذدخل مع
أن تتذذذذذذذذذيح لقذذذذذذذذربص املعذذذذذذذذذاد توحيذذذذذذذذدها سذذذذذذذذذبيل  – 2004أيار/مذذذذذذذذايو  1يف  –

االنضذذمام إىل االحتذذاد األورويب، فذذ نين ال أتصذذور أن اذذة فائذذدة تعذذود مذذن خذذالل 
اختذذذذاذ مبذذذذادرة جديذذذذدة إال إذا دلذذذذل الطرفذذذذان علذذذذى التزامهمذذذذا بتسذذذذوية تذذذذتم علذذذذى 

تذذوفر هذذذا االلتذذزام، فلسذذوف أواصذذل جهذذودي الفعالذذة لفذذض  أسذذاس اخلطذذة. فذذ ذا
هذذذذذا النذذذذزاع الذذذذذي طذذذذال عليذذذذه األمذذذذد. ويف الوقذذذذت نفسذذذذه، تواصذذذذل قذذذذوة األمذذذذم 

 .املتحدة حلفظ السالم يف قربص مراقبة املنطقة العازلة على امتداد اجلزيرة
، أ ذذذذذذزت حكومذذذذذذة أنغذذذذذذوال واالحتذذذذذذاد الذذذذذذوطين 2003ويف أوائذذذذذذل عذذذذذذام  - 24

لتذذذذام ألنغذذذذوال )يونيتذذذذا( تنفيذذذذذ اجلوانذذذذب السياسذذذذية مذذذذن بروتوكذذذذوالت لالسذذذذتقالل ا
. وقذذد أدى ذلذذك إىل حذذل بعثذذة األمذذم املتحذذدة يف أنغذذوال.  1994لوسذذاكا لعذذام 

كما رفع جملذس األمذن اجلذزاءات املفروضذة علذى يونيتذا يف كذانون األول/ديسذمرب 
األمذذن  . ويف نقذذل املسذذؤولية عذذن األنشذذطة املتبقيذذة الذذيت اسذذتهدف جملذذس2002

القيذذام هبذذا، إىل مكتذذب معذذزز تذذابع ملنسذذق األمذذم املتحذذدة املقذذيم الذذذي يسذذتخدمه 
برنذذذذذامج األمذذذذذم املتحذذذذذدة اإلمنذذذذذائي وغذذذذذريه مذذذذذن وكذذذذذاالت األمذذذذذم املتحذذذذذدة لذذذذذدعم 
اجملتمعذذذات احملليذذذذة يف اسذذذذتدامة اسذذذذتيعاب إدمذذذاو املقذذذذاتلني السذذذذابقني واملشذذذذردين 

طنيذذذة يف اإلجذذذراءات املتصذذذلة داخليذذذا مذذذع العمذذذل كذذذذلك علذذذى تعزيذذذز القذذذدرة الو 
باأللغام وتنفيذ عمليات إزالذة األلغذام ورصذد احذرتام حقذوق اإلنسذان مذن خذالل 
وحذذدة خاصذذة ملحقذذة مبكتذذب املنسذذق املقذذيم ن دعذذم التنسذذيق الذذدويل ملسذذاعدة 

 .احلكومة على تنظيم مؤمتر للما،ني
شذذذذذهر ويف بورونذذذذدي، بذذذذدأت املرحلذذذذة الثانيذذذذذة مذذذذن عمليذذذذة االنتقذذذذال يف  - 25

بتنصذذيب الذذرئيس اجلديذذد ونائبذه. كمذذا أن جهذذود التيسذذري الذذيت  2003أيار/مذايو 
تشذارك فيهذذا األمذم املتحذذدة أفضذذت إىل توقيذع اتفاقذذات لوقذذف إطذالق النذذار بذذني 
احلكومذة االنتقاليذة وثذالث مذن اجلماعذات املسذلحة األربذع وإنشذاء جلنذة مشذرتكة 

االحتذذذذاد األفريقذذذذي بنشذذذذر أذن  2003لوقذذذذف إطذذذذالق النذذذذار. ويف نيسذذذذان/أبريل 
البعثة األفريقية يف بوروندي للمسذاعدة علذى تنفيذذ وقذف إطذالق النذار، كمذا أن 
وكاالت األمم املتحذدة تواصذل مسذاعدة االحتذاد األفريقذي علذى تسذريح املقذاتلني 
وإعذذذادة إدمذذذاجهم دعمذذذا للتنفيذذذذ الكامذذذل التفذذذاق آروشذذذا. ومذذذع ذلذذذك، مذذذا زال 

، يشذذذذري إىل احلاجذذذذة 2003هذذذذا يف متوز/يوليذذذذه اسذذذذتمرار االشذذذذتباكات وكذذذذان آخر 
املاسذذذذذذة للتصذذذذذذدي جلميذذذذذذع القضذذذذذذايا املعلقذذذذذذة يف عمليذذذذذذة السذذذذذذالم وإنذذذذذذين أرحذذذذذذب 

 .باملبادرات اإلقليمية الرامية إىل تنفيذ وقف إلطالق النار
كمذذذا واصذذذل ممثلذذذي إىل الصذذذومال تشذذذجيع األطذذذراف علذذذى التوصذذذل إىل  - 26

لمصذذذذذاحلة الوطنيذذذذذة الذذذذذذي افتذذذذذتح اتفذذذذذاق شذذذذذامل وحقيقذذذذذي يف مذذذذذؤمتر الصذذذذذومال ل
يف كينيذذذذذذا حتذذذذذذت إشذذذذذذراف السذذذذذذلطة  2002أعمالذذذذذذه يف تشذذذذذذرين األول/أكتذذذذذذوبر 
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كذذذذذان   2003احلكوميذذذذة الدوليذذذذة املعنيذذذذة بالتنميذذذذذة )إيغذذذذاد(. ويف منتصذذذذف عذذذذام 
املندوبون الصذوماليون قذد أيذدوا تقذارير نذس مذن جلذان املصذاحلة السذت، تغطذي 

يف الصذذذذذومال. واذذذذذة تقريذذذذذر مذذذذذا زال  قضذذذذذايا مهمذذذذذة تتصذذذذذل بعمليذذذذذة بنذذذذذاء السذذذذذالم
مطروحذذا للمناقشذذة قبذذل أن يكذذون بوسذذعهم التحذذول إىل تقاسذذم السذذلطة ويتعلذذق 
بقضذذذية ميثذذذاق مؤقذذذت حلكومذذذة انتقاليذذذة تقذذذوم مسذذذتقبال. وحيذذذدوين األمذذذل يف أن 

تشذذذذذذذذذرين  27يسذذذذذذذذذتند الزعمذذذذذذذذذاء الصذذذذذذذذذوماليون إىل إعذذذذذذذذذالن الذذذذذذذذذدوريت املذذذذذذذذذؤرخ 
اتفذذذاق هنذذذائي شذذذامل يسذذذتند إىل التذذذزام  وأن يتوصذذذلوا إىل 2002األول/أكتذذذوبر 
 .جاد إزاء تنفيذه

وقذذذذذذد أدى التقذذذذذذذدم الذذذذذذذي يف إحذذذذذذذرازه يف مباحثذذذذذذات السذذذذذذذالم املتعلقذذذذذذذة  - 27
بالسذذذودان الذذذيت قادهتذذذا سذذذلطة إيغذذذاد إىل حتسذذذني آفذذذاق التوصذذذل إىل سذذذلم دائذذذم 
هنذذذذاك. كمذذذذا أن قذذذذوة الذذذذدفع الذذذذيت تولذذذذدت عذذذذن توقيذذذذع بروتوكذذذذول منشذذذذاكوس يف 

ميكذذذذذن إذا مذذذذذا اسذذذذذتمرت أن تفضذذذذذي إىل اتفذذذذذاق شذذذذذامل يف  2002متوز/يوليذذذذذه 
القريذذذذب العاجذذذذل. ولسذذذذوف يواصذذذذل مستشذذذذاري اخلذذذذاص وموظفذذذذوه مذذذذن األمانذذذذة 
العامذذذة دعذذذذم جهذذذود الوسذذذذاطة. وباإلضذذذذافة إىل ذلذذذك، فقذذذذد أعذذذد منسذذذذق األمذذذذم 
املتحدة املقذيم يف السذودان برناجمذا واسذع النطذاق لتعزيذز اإلنعذاش االقتصذادي مبذا 

 .ثات السالميدعم باد
ويف مواجهذذذة ركذذذود متواصذذذل يف الصذذذحراء الغربيذذذة، طلذذذب جملذذذس األمذذذن  - 28

إىل مبعذذذذوثي الشخصذذذذي أن يطذذذذرح حذذذذال سياسذذذذيا يكفذذذذل تقريذذذذر املصذذذذري لشذذذذعب 
الصذذحراء الغربيذذذة آخذذذا بعذذذني االعتبذذار الشذذذواغل الذذيت أعذذذرب عنهذذا الطرفذذذان مذذذع 

ة. واذذة خطذذة التشذذاور، حسذذب املالئذذم، مذذع أطذذراف أخذذرى هلذذا جتذذارب ذات صذذل
قذذذذذدمت بالتذذذذذايل إىل املغذذذذذرب وجبهذذذذذة البوليسذذذذذاريو واجلزائذذذذذر وموريتانيذذذذذا يف كذذذذذانون 

. ويف آذار/مذذارس، أعربذذت املغذذرب وجبهذذة البوليسذذاريو عذذن 2003الثاين/ينذذاير 
حتفظهمذذذذذا علذذذذذى اخلطذذذذذة. ومذذذذذع ذلذذذذذك، ففذذذذذي أوائذذذذذل متوز/يوليذذذذذه، أبلغذذذذذت جبهذذذذذة 

متوز/يوليذذذه أحيذذذل إىل  9ويف البوليسذذذاريو مبعذذذوثي اخلذذذاص قبوهلذذذا خطذذذة السذذذالم. 
الطذذذرفني نذذذ  آخذذذر خلطذذذة السذذذالم يف تعديلذذذه إلضذذذافة خيذذذار انتخذذذايب ثالذذذث يف 

متوز/يوليذذه  31االسذذتفتاء النهذذائي ويكفذذل حكمذذا ذاتيذذا أو اسذذتقالال ذاتيذذا. ويف 
( الذذذذي أعذذذرب فيذذذه عذذذن 2003) 1495اختذذذذ جملذذذس األمذذذن باإلمجذذذاع القذذذرار 

شذذذذعب الصذذذذحراء الغربيذذذذة ملصذذذذريه ودعذذذذا تأييذذذذده خلطذذذذة السذذذذالم مذذذذن أجذذذذل تقريذذذذر 
الطرفني للعمذل مذع األمذم املتحذدة وفيمذا بينهمذا لقبذول خطذة السذالم وتنفيذذها. 
ويف الوقذذذت نفسذذذه واصذذذلت بعثذذذة األمذذذم املتحذذذدة لالسذذذتفتاء يف الصذذذحراء الغربيذذذة 

 .1991رصد وقف إطالق النار بني الطرفني الساري منذ أيلول/سبتمرب 
مذذع رئذذيس  2002ل يف بذذاريس يف أيلول/سذذبتمرب ومنذذذ اجتمذذاعي األو  - 29

الكذذذذذامريون ورئذذذذذيس نيجرييذذذذذا، أتيحذذذذذت للبلذذذذذدين مسذذذذذاعي احلميذذذذذدة بينمذذذذذا كانذذذذذا 
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يتفاوضذذان علذذى حذذل ملنازعاهتمذذا احلدوديذذة. وبنذذاء علذذى طلذذب رئيسذذي الذذدولتني، 
يف جنيذذذف، أنشذذذأت  2002وعقذذذب اجتماعنذذذا الثذذذاين يف تشذذذرين الثذذذاين/نوفمرب 

يذذا املشذذرتكة الذذيت ترأسذذها ممثلذذي اخلذذاص لغذذرب أفريقيذذا مذذن جلنذذة الكذذامريون ونيجري 
 2002أجذذل تسذذهيل تنفيذذذ سذذذلمي للحكذذم الصذذادر يف تشذذرين األول/أكتذذذوبر 

عذذذذذن بكمذذذذذة العذذذذذدل الدوليذذذذذة بشذذذذذأن احلذذذذذدود الربيذذذذذة والبحريذذذذذة بذذذذذني الكذذذذذامريون 
ونيجرييذذذذا واملسذذذذذاعدة علذذذذى بنذذذذذاء الثقذذذذة بذذذذذني البلذذذذدين. وتعقذذذذذد اللجنذذذذة املشذذذذذرتكة 

دوريذذة بالتبذذادل يف ياونذذدي وأبوجذذا. وقذذد أ حذذرز تقذذدم ب نشذذاء جلنتذذني  اجتماعذذات
فذذرعيتني األوىل معنيذذة برتسذذيم احلذذدود الربيذذة والثانيذذة معنيذذة بالسذذكان املتضذذررين. 
ولسوف تقوم اللجنة الفرعية األخذرية بتقيذيم حالذة السذكان املتضذررين مذن جذراء 

 .وقهمحكم احملكمة وتنظر يف الطرائق املتصلة سماية حق
ويف أمريكذذذذذذذا الالتينيذذذذذذذة، واصذذذذذذذلت بعثذذذذذذذة األمذذذذذذذم املتحذذذذذذذدة للتحقذذذذذذذق يف  - 30

والذذذذذيت ميتذذذذذد  1996غواتيمذذذذذاال اإلشذذذذذراف علذذذذذى تنفيذذذذذذ اتفاقذذذذذات السذذذذذالم لعذذذذذام 
. ورغذذذذذذم أن احلكومذذذذذذة كانذذذذذذت قذذذذذذد تعهذذذذذذدت 2004جذذذذذذدوهلا الذذذذذذزمين إىل عذذذذذذام 

 ، إال2002بالتعجيذل بالتنفيذذ عقذذب اجتمذاع فريذذق استشذاري يف شذذباق/فرباير 
إىل أنذذه مل  2003أن الفريذذق انتهذذى يف اجتماعذذه الالحذذق املعقذذود يف أيار/مذذايو 

حيذذذرز تقذذذدم كذذذاف يف هذذذذا الصذذذدد، بذذذل ش ذذذنت هجمذذذات متزايذذذدة علذذذى أنصذذذار 
وقضذذاة حقذذوق اإلنسذذان وإضذذافة إىل اسذذتمرار االضذذطراب االجتمذذاعي ممذذا كذذان 

املتجذذددة  مثذذارا لقلذذق خذذاص. ومذذن الناحيذذة األخذذرى فذذ ن أنشذذطة اجملتمذذع املذذدين
 .دعما التفاقات السالم أتاحت بعض مربرات للتفاؤل

كمذذذا واصذذذلت  تقذذذدة مسذذذاعي احلميذذذدة التماسذذذا حلذذذل سذذذلمي للصذذذراع  - 31
الذذذذي قذذذارب عمذذذره األربعذذذني عامذذذا يف كولومبيذذذا. وبذذذرغم انقطذذذاع احملادثذذذات بذذذني 
حكومذذذة كولومبيذذذذا ومجذذذذاعيت حذذذذرب العصذذذابات الرئيسذذذذيتني واذذذذا القذذذذوات الثوريذذذذة 

سذذذذلحة لكولومبيذذذذا وجذذذذيش التحريذذذذر الذذذذوطين، فقذذذذد واصذذذذل مستشذذذذاري اخلذذذذاص امل
املعذذين بكولومبيذذا، مذذن خذذالل اتصذذاالت منتظمذذة مذذع احلكومذذة ومجاعذذات حذذرب 
العصذذابات واجملتمذذع املذذدين واجملتمذذع الذذدويل، املسذذاعدة يف جهذذود صذذنع السذذالم. 

مذذع  وباإلضذذافة إىل ذلذذك فقذذد عملذذت مفوضذذية األمذذم املتحذذدة لشذذؤون الالجئذذني
الفريذذذذق القطذذذذري التذذذذابع لألمذذذذم املتحذذذذدة ومذذذذع مستشذذذذاري اخلذذذذاص علذذذذى معاجلذذذذة 
املشذذكلة املتفاقمذذة لألشذذخاص املشذذردين يف البلذذد. وهذذذا الصذذراع املتوسذذع الذذذي 
تأجج بفعل األموال الناشئة عذن االجتذار غذري املشذروع باملخذدرات يشذكل حتذديا 

ل ختفيذذذف حذذذدة ملموسذذذا أمذذذام مؤسسذذذات األمذذذم املتحذذذدة الذذذيت تعمذذذل مذذذن أجذذذ
 .اآلثار اإلنسانية السلبية النامجة عنه وتتصدى ملعاجلة أسبابه اجلذرية

وقذذذد حتسذذذنت العالقذذذات بذذذني اهلنذذذد وباكسذذذتان بعذذذد أن يف يف أيار/مذذذايو  - 32
إعذذذالن البلذذذدين عذذذن تعيذذذني مفوضذذذني سذذذاميني يف عاصذذذمة كذذذل منهمذذذا  2003
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واجلويذذة مذذع اختذذاذ وكذذذلك إعذذادة خطذذوق السذذكك احلديديذذة واملواصذذالت الربيذذة 
تذذذدابري أخذذذرى لبنذذذاء الثقذذذة. وآمذذذل أن تفضذذذي هذذذذه التذذذدابري إىل اسذذذتئناف حذذذوار 
متواصل وإحراز تقدم حقيقذي ،ذو تسذوية سذلمية للمشذاكل املعلقذة بذن اجلذارتني 

 .مبا يف ذلك املشكلة املثارة بشأن جامو وكشمري
ن وبذذذرغم وجذذذود اتفذذذاق لوقذذذف إطذذذالق النذذذار وإجذذذراء عذذذدة جذذذوالت مذذذذ - 33

احملادثذذذذات بذذذذني حكومذذذذة نيبذذذذال واحلذذذذزب الشذذذذيوعي لنيبذذذذال )املذذذذاوي( فمذذذذا زالذذذذت 
عمليذذذذذة السذذذذذالم الناشذذذذذئة تتسذذذذذم باهلشاشذذذذذة. ومذذذذذا برحذذذذذت األمذذذذذم املتحذذذذذدة علذذذذذى 
اسذذتعداد لتقذذدة املسذذاعدة لتعزيذذز العمليذذة مبذذا يف ذلذذك مذذا يذذتم يف جمذذال حقذذوق 

اهتا اإلنسذذانية اإلنسذذان. كمذذا أن منظومذذة األمذذم املتحذذدة، أعذذادت توجيذذه مسذذاعد
والتعمرييذذذذة واإلمنائيذذذذة لتقذذذذدة دعذذذذم أفضذذذذل لعمليذذذذة السذذذذالم، وذلذذذذك عذذذذن طريذذذذق 
املنسذذذق املقذذذذيم، ومذذذن خذذذذالل بذذذذرامج مذذذن قبيذذذذل برنذذذذامج األمذذذم املتحذذذذدة اإلمنذذذذائي 

 .ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(
أمذذذا عمليذذذة السذذذالم يف سذذذري النكذذذا الذذذيت كانذذذت قذذذد بذذذدأت يف إحذذذراز  - 34
، فقذذذد عانذذذت 2002م مشذذذجع بعذذذد وقذذذف إطذذذالق النذذذار يف شذذذباق/فرباير تقذذذد

عنذذذدما أوقفذذذت مجاعذذذة منذذذور تاميذذذل إيذذذالم  2003مذذذن نكسذذذة يف نيسذذذان/أبريل 
للتحريذذر مشذذاركتها يف املفاوضذذات يف حكومذذة سذذري النكذذا. وإنذذين أدعذذم دعمذذا  
كذذذامال اجلهذذذود اجلاريذذذة مذذذن جانذذذب حكومذذذة النذذذرويج وحكومذذذة اليابذذذان ملواصذذذلة 

ة السذذذالم راجيذذذا أن تذذذتم اسذذذتئناف احملادثذذذات بأسذذذرع وقذذذت ممكذذذن كمذذذا أن عمليذذذ
منظومذذة األمذذم املتحذذدة، عذذن طريذذق املنسذذق املقذذيم وبالتعذذاون مذذع البنذذك الذذدويل 

 .ستواصل دعم العملية من خالل أنشطة التعمري والتنمية
وقذذذذذد أحذذذذذرز تقذذذذذدم ملمذذذذذوس يف تنفيذذذذذذ اتفذذذذذاق سذذذذذالم بوغنفيذذذذذل املذذذذذؤرخ  - 35

بذذذذني أطذذذذراف بوغنفيذذذذل وحكومذذذذة بذذذذابوا غينيذذذذا اجلديذذذذدة.  2001آب/أغسذذذذطس 
ويف أعقذذذذذذاب عمليذذذذذذات التحقذذذذذذق واإلبذذذذذذالة بواسذذذذذذطة مكتذذذذذذب األمذذذذذذم املتحذذذذذذدة 
السياسذذذذي يف بوغنفيذذذذل بشذذذذأن إ ذذذذاز املرحلذذذذة الثانيذذذذة مذذذذن خطذذذذة الذذذذتخل  مذذذذن 

، فذذذذ ن التعذذذذديالت الدسذذذذتورية الذذذذذيت 2003األسذذذذلحة بنهايذذذذة شذذذذهر متوز/يوليذذذذه 
غنفيل املسذتقلة ذاتيذا وإجذراء اسذتفتاء بشذأن الوضذع تن  على إنشاء حكومة بو 

السياسذذذذذي لبوغنفيذذذذذل مسذذذذذتقبال قذذذذذد أصذذذذذبحت قيذذذذذد التنفيذذذذذذ. وفيمذذذذذا يتوقذذذذذع مذذذذذن 
مكتذذذذب األمذذذذم املتحذذذذدة السياسذذذذي يف بوغنفيذذذذل أن يذذذذنجح يف إ ذذذذاز واليتذذذذه مذذذذع 

، فذذذذ ن منظومذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة واجملتمذذذذع الذذذذدويل سذذذذيظالن 2003هنايذذذذة عذذذذام 
قذذذذدة املسذذذذاعدة إىل األطذذذذراف مذذذذن أجذذذذل تنفيذذذذذ االتفذذذذاق ساجذذذذة إىل مواصذذذذلة ت

  .املذكور
وقذد أسذعدين أن أالحذظ اسذتمرار التعذاون بذني األمذم املتحذدة وحكومذذة  - 36

إندونيسذذذذيا دعمذذذذا ملذذذذا تقذذذذوم بذذذذه احلكومذذذذة املذذذذذكورة مذذذذن إصذذذذالحات يف اجملذذذذاالت 
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يذذذذذة السياسذذذذذية واالقتصذذذذذادية واالجتماعيذذذذذة. وال أزال مقتنعذذذذذا بذذذذذأن الوحذذذذذدة الوطن
والسذذذالمة اإلقليميذذذة إلندونيسذذذيا ميكذذذن حتقيقهمذذذا وكفالتهمذذذا مذذذن خذذذالل احذذذرتام 
املعذذذايري الدميقراطيذذذة وتعزيذذذز حقذذذوق اإلنسذذذان. وعلذذذى ذلذذذك فقذذذد ناشذذذدت مجيذذذع 

أن تفذذذذذي بالتزاماهتذذذذذا حلمايذذذذذة املذذذذذدنيني يف غمذذذذذار ” اتشذذذذذيه“أطذذذذذراف الصذذذذذراع يف 
ا. كمذذذا ال أزال أتذذذابع الصذذذراع املسذذذلح وأن تعذذذود إىل اسذذذتئناف احلذذذوار فيمذذذا بينهذذذ

عذذذن كثذذذب بكمذذذة حقذذذوق اإلنسذذذان اإلندونيسذذذية املخصصذذذة للنظذذذر يف اجلذذذرائم 
املرتكبذذذذة يف تيمذذذذور الشذذذذرقية وأعتقذذذذد جازمذذذذا بذذذذأن مذذذذرتكيب االنتهاكذذذذات اخلطذذذذرية 

ليشذذيت )تيمذذور الشذذرقية حينذذذاك(  -يف تيمذذور  1999حلقذذوق اإلنسذذان يف عذذام 
 .ال بد وأن يساقوا إىل ساحة العدالة

وما برحت أ ويل اهتمامذا خاصذا لألزمذة الناشذبة يف شذبه اجلزيذرة الكوريذة  - 37
الذذذيت انذذذدلعت بفعذذذل االعذذذرتاف الذذذذي ادعذذذت فيذذذه مجهوريذذذة كوريذذذا الدميقراطيذذذة يف 

بأهنذذذذذذا تقذذذذذذوم علذذذذذذى تنفيذذذذذذذ برنذذذذذذامج إلخصذذذذذذاب  2002تشذذذذذذرين األول/أكتذذذذذذوبر 
ن معاهذذدة اليورانيذذوم. وقذذد أعقذذب ذلذذك انسذذحاب مجهوريذذة كوريذذا الدميقراطيذذة مذذ

منذذذع انتشذذذار األسذذذلحة النوويذذذة وادعاؤهذذذا امذذذتالك أسذذذلحة نوويذذذة. وهنذذذاك مذذذرياث 
مذذن عذذدم الثقذذة املتبذذادل والعميذذق بذذل مذذن العذذداء بذذني مجهوريذذة كوريذذا الدميقراطيذذة 
ودول أخذذذذذرى وال سذذذذذيما الواليذذذذذات املتحذذذذذدة األمريكيذذذذذة ممذذذذذا أسذذذذذهم يف اسذذذذذتمرار 

سذذذذذذذاورين القلذذذذذذذق إزاء  2003اير التذذذذذذذوترات يف املنطقذذذذذذذة. ويف كذذذذذذذانون الثاين/ينذذذذذذذ
احتمذذذذذذذال أن جيذذذذذذذف خذذذذذذذط املعونذذذذذذذات اإلنسذذذذذذذانية الواصذذذذذذذل إىل مجهوريذذذذذذذة كوريذذذذذذذا 
الدميقراطيذذذذذة ومذذذذذن ن أوفذذذذذدت مبعذذذذذوثي الشخصذذذذذي إىل ذلذذذذذك البلذذذذذد يف كذذذذذانون 

للمسذذاعدة علذذى احليلولذذة دون وقذذوع كارثذذة  2003الثاين/ينذذاير ويف آذار/مذذارس 
ض عليهذذذذذذا. وقذذذذذذد أجذذذذذذرى مبعذذذذذذوثي إنسذذذذذذانية ومتهيذذذذذذد الطريذذذذذذق إىل تسذذذذذذوية متفذذذذذذاو 

بادثذذات مفيذذدة واسذذعة النطذذاق مذذع كبذذار مسذذؤويل احلكومذذة يف بيونذذغ يذذانغ ويف 
العواصذذم األخذذرى املعنيذذة بذذالتطورات يف شذذبه اجلزيذذرة الكوريذذة. علذذى أن األخطذذار 
الكامنذذذة يف احلالذذذة الكوريذذذة تلقذذذي بظذذذل كثيذذذف علذذذى حالذذذة األمذذذن واالسذذذتقرار يف 

افقذذذذا دوليذذذذا بذذذذني اآلراء بوجذذذذوب أن تظذذذذل شذذذذبه اجلزيذذذذرة املنطقذذذذة. علذذذذى أن اذذذذة تو 
الكوريذذة خاليذذة مذذن األسذذلحة النوويذذة ويؤكذذد علذذى ضذذرورة التذذزام مجيذذع األطذذراف 
الفاعلة الرئيسية بالتماس حذل سذلمي يف هذذا الشذأن ممذا يتذيح قذدرا مذن التفذاؤل 
احلذذر ب مكانيذة التوصذذل إىل حذل شذذامل لألزمذة. ولسذوف أواصذذل تقذدة دعمذذي 

مذذذذل للعمليذذذذة الدبلوماسذذذذية املتعذذذذددة األطذذذذراف الذذذذيت بذذذذدأت يف نيسذذذذان/أبريل الكا
 .يف بيجني واتسع نطاقها منذ ذلك احلني 2003

وقذذد اضذذطلع مبعذذوثي اخلذذاص إىل ميامنذذار ببعثتيذذه التاسذذعة والعاشذذرة إىل  - 38
علذذذذى التذذذذوايل  2003وحزيران/يونيذذذذه  2002يذذذذانغون يف تشذذذذرين الثذذذذاين/نوفمرب 

حتقيذذق مصذذاحلة وطنيذذة وحتذذويل إىل الدميقراطيذذة. واجتمذذع مبعذذوثي  سذذعيا إىل تيسذذري
إىل كبذذذذار األطذذذذذراف الفاعلذذذذذة علذذذذذى السذذذذذاحة السياسذذذذذية، أي إىل زعمذذذذذاء جملذذذذذس 
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الدولذذذذذذة للسذذذذذذالم والتنميذذذذذذة ومسذذذذذذؤويل العصذذذذذذبة الوطنيذذذذذذة مذذذذذذن أجذذذذذذل الدميقراطيذذذذذذة 
أيار/مذذذايو  30واألحذذذزاب السياسذذذية لألقليذذذات اإلثنيذذذة. ن جذذذاء مذذذا حذذذدث يف 

وأدى إىل احتجذذاز كثذذري مذذن مسذذؤويل العصذذبة الوطنيذذة للدميقراطيذذة مبذذن  2003
فذذيهم داو أونذذغ سذذان سذذوكي ممذذا جذذدد املخذذاوف بشذذأن فذذرص حتقيذذق تقذذدم ،ذذو 
املصذاحلة الوطنيذة ومذن ن التحذول يف هنايذة املطذاف إىل الدميقراطيذة. وقذد حث ثطذذت  

تمذع الذدويل مبذا يف وما زلت أح ذثي حكومذة ميامنذار علذى أن تصذغي إىل نذداء اجمل
ذلذذذك بلذذذدان املنطقذذذة وأن تفذذذرو عذذذن داو أونذذذغ سذذذان سذذذوكي وغريهذذذا مذذذن زعمذذذاء 

 .العصبة الوطنية من أجل الدميقراطية دون مزيد من التأخري
 حفظ السالم وبناء السالم  

حفذذظ السذذالم وبنذذذاء السذذالم وجهذذان لعملذذذة واحذذدة شذذريطة أن ينطويذذذا  - 39
اخلارجذذذذة مذذذذن غمذذذذار الصذذذذراع سيذذذذث يذذذذتم علذذذذى تقذذذذدة املسذذذذاعدة للمجتمعذذذذات 

ترسذذي  دعذذائم سذذذالمها اهلذذش. وسذذواء كذذذان األمذذر مذذن خذذذالل إرسذذال اخلذذذوذات 
الزرقذذذذاء أو اإلذن بنشذذذذر قذذذذوة متعذذذذددة اجلنسذذذذيات، فذذذذ ن األمذذذذم املتحذذذذدة دعمذذذذت 
بنشذذاق التحذذول مذذن احلذذرب إىل السذذالم يف أ،ذذاء شذذو مذذن العذذامل. وفضذذال عذذن 

السذالم مذن خذالل مذا بذلتذه هذي ومؤسسذات  ذلك، بذلت املنظمة جهودا لبناء
األمذذذم املتحذذذدة علذذذى نطذذذاق أوسذذذع، فقذذذد قذذذدمت مسذذذاعدات سياسذذذية وإنسذذذانية 
وإمنائيذذذذة لتلبيذذذذة االحتياجذذذذات الفوريذذذذة الطارئذذذذة واحتياجذذذذات التعمذذذذري فضذذذذال عذذذذن 
إقامذذذذة مؤسسذذذذات قذذذذادرة علذذذذى االسذذذذتمرار. وكذذذذم يسذذذذعدين أن أنذذذذوه بالنجذذذذاح يف 

يف البوسذنة واهلرسذك وبعثذة مذراقيب األمذم املتحذدة يف  اكتمال بعثة األمم املتحدة
بريفالكذذذذا وكلتااذذذذا تذذذذدلالن علذذذذى أن بوسذذذذع األمذذذذم املتحذذذذدة أن تنجذذذذز واليذذذذات 

 .معقدة ضمن إطار زمين واقعي
، أذن جملذذذذذذذس األمذذذذذذذن بزيذذذذذذذادة 2002كذذذذذذذانون األول/ديسذذذذذذذمرب   4ويف  - 40

الكونغذو الدميقراطيذة  تدرجيية يف قوام قوة بعثذة منظمذة األمذم املتحذدة يف مجهوريذة
فذذذذذرد بغيذذذذذة املسذذذذذااة يف نذذذذذزع سذذذذذالح اجلماعذذذذذات األجنبيذذذذذة  8 700لتصذذذذذل إىل 

كذذذذذذذانون األول/ديسذذذذذذذمرب   17املسذذذذذذذلحة وتسذذذذذذذرحيها وإعادهتذذذذذذذا إىل أوطاهنذذذذذذذا. ويف 
، وقذذع املشذذذاركون يف حذذوار األطذذذراف الكونغوليذذة اتفاقذذذا جامعذذا شذذذامال. 2002
ة اخلتاميذذذذذة الذذذذذيت أيذذذذذدت رمسيذذذذذا ، يف اعتمذذذذذاد الوثيقذذذذذ2003نيسذذذذذان/أبريل  2ويف 

قذذرارا كذذان قذذد يف اختاذهذذذا يف  36ذلذذك االتفذذاق والدسذذتور االنتقذذايل إضذذافة إىل 
ذذذذذذد  2002دورة ع قذذذذذذدت سذذذذذذابقا للحذذذذذذوار الكونغذذذذذذويل يف نيسذذذذذذان/أبريل  ممذذذذذذا مهي
، ويف ضذذذذذذوء 2003الطريذذذذذق أمذذذذذام تشذذذذذذكيل حكومذذذذذة انتقاليذذذذذذة. ويف أيار/مذذذذذايو 

قذذذذذدمت  مذذذذذن جذذذذذانيب إىل جملذذذذذس األمذذذذذن التقذذذذذدم احملذذذذذرز علذذذذذى الصذذذذذعيد الذذذذذوطين، 
اسذذذذذرتاتيجية شذذذذذاملة لذذذذذدور بعثذذذذذة منظمذذذذذة األمذذذذذم املتحذذذذذدة يف مجهوريذذذذذة الكونغذذذذذو 
الدميقراطيذذذذة دعمذذذذا لعمليذذذذة االنتقذذذذال. ولكذذذذن بذذذذرغم التقذذذذدم السياسذذذذي، اسذذذذتمر 
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القتذذذال يف املنذذذاطق الشذذذرقية مذذذن الذذذبالد بذذذل اشذذذتدت حدتذذذه بالذذذذات يف إيتذذذوري 
نتهاكذات واسذعة النطذاق حلقذوق اإلنسذان. ويف وكيفوس حيث ارت كبذت جمذازر وا

معذذرض الذذرد علذذى التذذدهور السذذريع يف األمذذذن يف إيتذذوري وإدراكذذا لكذذل مذذا ميثلذذذه 
أيار/مذايو بنشذر قذوة مؤقتذة  30من هتديد لعملية السذالم، أذن جملذس األمذن يف 

طارئذذة متعذذددة اجلنسذذيات يف بونيذذا مبنطقذذة إيتذذوري. وهذذذه القذذوة ترأسذذها االحتذذاد 
ويب وكانذذذت فرنسذذذا هذذذي الدولذذذة القائذذذدة يف هذذذذا الصذذذدد. وجذذذاء نشذذذر هذذذذه األور 

ليتذذيح لألمذذم املتحذذدة وللمجتمذذع الذذدويل  2003أيلول/سذذبتمرب  1القذذوة، حذذو 
فرصذذذة العمذذذل يف الوقذذذت نفسذذذه علذذذى تعزيذذذز املؤسسذذذات السياسذذذية احملليذذذة وكفالذذذة 

االنتقاليذذذة أال تسذذذتمر األزمذذذة اإلنسذذذانية يف التذذذدهور. وقذذذد يف تنصذذذيب احلكومذذذة 
ذذم  2003رمسيذذا يف متوز/يوليذذه  مذذن نذذواب رئذذيس اجلمهوريذذة  4حيذذث أدى القس 

اجلذذذدد فضذذذال عذذذن الذذذوزراء ونذذذواب الذذذوزراء. وأذن جملذذذس األمذذذن، وهذذذو يتصذذذذرف 
 28( املذذذذذؤرخ 2003) 1493مبوجذذذذذب الفصذذذذذل السذذذذذابع مذذذذذن امليثذذذذذاق، بقذذذذذراره 

ونغذذو الدميقراطيذذة إىل متوز/يوليذذه بزيذذادة قذذوام بعثذذة األمذذم املتحذذدة يف مجهوريذذة الك
 .فرد 10 800
، اجتذذاح كذذوت ديفذذوار صذذراع أهلذذي عنذذدما 2002ويف أيلول/سذذبتمرب  - 41

شذذذذنت ثلذذذذة مذذذذن اجلنذذذذود عذذذذدة هجمذذذذات متزامنذذذذة علذذذذى املنشذذذذ ت العسذذذذكرية يف 
أبيذذذذدجان وبذذذذوكي وكرهوغذذذذو يف باولذذذذة انقالبيذذذذة. وبينمذذذذا سذذذذارعت قذذذذوات األمذذذذن 

علذذذى أبيذذذدجان، متكذذذن املتمذذذردون مذذذن  املواليذذذة للحكومذذذة إىل اسذذذتعادة السذذذيطرة
السذذذيطرة علذذذى النصذذذف الشذذذمايل مذذذن الذذذبالد. وقذذذد أدت جهذذذود الوسذذذاطة الذذذيت 
بذذذذذذذلتها اجلماعذذذذذذة االقتصذذذذذذادية لذذذذذذدول غذذذذذذرب أفريقيذذذذذذا يف تشذذذذذذرين األول/أكتذذذذذذوبر 

إىل اتفذذذذاق لوقذذذذف إطذذذذالق النذذذذار مبراقبذذذذة مذذذذن جانذذذذب القذذذذوات الفرنسذذذذية  2002
، وقيذذذع األطذذذراف 2003نون الثاين/ينذذذاير وقذذذوات اجلماعذذذة االقتصذذذادية. ويف كذذذا

األيفوريذذذذون اتفذذذذاق لينذذذذاس ماركوسذذذذيس الذذذذذي دعذذذذا إىل إقامذذذذة حكومذذذذة مصذذذذاحلة 
وطنيذذة تتمثذذل مهامهذذا الرئيسذذية يف إعذذداد جذذدول زمذذين إلجذذراء انتخابذذات وطنيذذة 
تتميذز بالنذذزاهة والشذفافية ومذع إعذادة تشذكيل قذوات الذدفاع واألمذن ونذزع سذالح 

، أذن جملذذذس األمذذذن ب نشذذذاء 2003سذذذلحة. ويف أيار/مذذذايو سذذذائر اجلماعذذذات امل
بعثذة األمذم املتحذدة يف كذوت ديفذوار بواليذة تتمثذل يف تيسذري تنفيذذ اتفذاق لينذذاس 
ماركوسذذيس واسذذتكمال عمليذذات القذذوات الفرنسذذية وقذذوات اجلماعذذة االقتصذذادية 
لذذذذدول غذذذذرب أفريقيذذذذا. وقذذذذد مضذذذذى نشذذذذر البعثذذذذة املذذذذذكورة ق ذذذذدما بنجذذذذاح حيذذذذث 

مذذذن ضذذذباق االرتبذذذاق العسذذذكريني إىل أبيذذذدجان يذذذوم  26ليعذذذة قوامهذذذا وصذذلت ط
. وعلى مذدى تقذدم عمليذة صذنع السذالم، ظذل ممثلذي 2003حزيران/يونيه  23

اخلذذذذاص لغذذذذرب أفريقيذذذذا يضذذذذطلع بذذذذدور جذذذذوهري يف دعذذذذم اجلهذذذذود الدوليذذذذة الذذذذيت 
 .أفضت إىل اتفاق ليناس ماركوسيس

يون تنفيذذذذذذ خطذذذذذة تقضذذذذذي وقذذذذذد بذذذذذدأت بعثذذذذذة األمذذذذذم املتحذذذذذدة يف سذذذذذريال - 42
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مذذع مواصذذلة مسذذاعدة حكومذذة  2004باالنسذذحاب الكامذذل للبعثذذة بنهايذذة عذذام 
سذذذذرياليون علذذذذى تذذذذدعيم ركذذذذائز السذذذذالم. وتسرتشذذذذد خطذذذذى تقلذذذذي  البعثذذذذة، مذذذذن 
حيذذذذث سذذذذرعتها، بقذذذذدرة قذذذذوات األمذذذذن يف سذذذذرياليون علذذذذى ضذذذذمان أمذذذذن الذذذذبالد. 

أن قذذذذدرهتا علذذذذى  وفيمذذذذا اختذذذذذت احلكومذذذذة خطذذذذوات إجيابيذذذذة لذذذذدعم سذذذذلطتها إالي 
تقدة اخلدمات األساسية للسذكان يف املنذاطق مذا برحذت بذدودة. كمذا اختذذت 
احلكومذذذذة تذذذذدابري السذذذذتعادة سذذذذيطرهتا علذذذذى اسذذذذتخراو املذذذذاس ولكذذذذن مذذذذا زالذذذذت 
عمليذذذذات االسذذذذتخراو غذذذذري املشذذذذروعة تذذذذتم علذذذذى نطذذذذاق واسذذذذع. وقذذذذد أ ذذذذزت يف  

املشذذذذذردين  عمليذذذذذة إعذذذذذادة تذذذذذوطني األشذذذذذخاص 2002كذذذذذانون األول/ديسذذذذذمرب 
داخليذذذا بينمذذذا تتواصذذذل عمليذذذة إعذذذادة الجئذذذي سذذذرياليون إىل وطذذذنهم مذذذن البلذذذدان 
اجملذذاورة. ومذذا زالذذت مفوضذذية األمذذم املتحذذدة لشذذؤون الالجئذذني تعمذذل مذذع برنذذامج 
األمذم املتحذدة اإلمنذائي والبنذك الذدويل علذى كفالذة االنتعذاش علذى الصذعد احملليذة 

ت وتذذوفري بذذدائل اقتصذذادية للمقذذذاتلني ودعذذم قذذدرة احلكومذذة علذذى تقذذدة اخلذذدما
السذذذذابقني والالجئذذذذني. وقذذذذد بذذذذدأت جلنذذذذة احلقيقذذذذة واملصذذذذاحلة واحملكمذذذذة اخلاصذذذذة 

مذذذن أفذذذراد الشذذذرطة املدنيذذذة إىل  170أعماهلمذذذا، فيمذذذا أذن جملذذذس األمذذذن بنشذذذر 
 .بعثة األمم املتحدة يف سرياليون للمساعدة على تدريب الشرطة احمللية

ير، عملت مكاتب األمذم املتحذدة لذدعم بنذاء السذالم وخالل فرتة التقر  - 43
بيسذذذذذاو ويف ليربيذذذذذا علذذذذذى مضذذذذذاعفة  –يف مجهوريذذذذذة أفريقيذذذذذا الوسذذذذذطى ويف غينيذذذذذا 

جهودهذا لتيسذذري دعذذم إدارة احلكذذم الرشذيد واملصذذاحلة الوطنيذذة وتوطيذذد العمليذذات 
الدميقراطيذذذذة وتعبئذذذذة الذذذذدعم الذذذذدويل يف صذذذذياغة وتنفيذذذذذ بذذذذرامج التعمذذذذري والتنميذذذذة. 

ظلذذت األفرقذذة القطريذذة التابعذذة لألمذذم املتحذذدة يف كذذل مذذن تلذذك البلذذدان، تذذرتبط و 
ارتباطذذذا وثيقذذذا هبذذذذه اجلهذذذود. ومذذذع ذلذذذك فقذذذد أدى نقذذذ  التعذذذاون مذذذن جانذذذب 
األطذذذراف احلاكمذذذة وعذذذدم مبذذذادرة األطذذذراف الوطنيذذذة صذذذاحبة املصذذذلحة إىل حذذذل 

هذذذذذود بنذذذذذاء خالفاهتذذذذا الرئيسذذذذذية حذذذذول قضذذذذذايا إدارة احلكذذذذم إىل إعاقذذذذذة خطذذذذرية جل
 .السالم اليت تبذهلا األمم املتحدة وال سيما يف مجهورية أفريقيا الوسطى وليربيا

وممذذا يذذدعو لألسذذف أن احلالذذة يف ليربيذذا اختذذذت منعطفذذا خطذذريا بسذذبب  - 44
جتذذذدد القتذذذال يف مونروفيذذذا يف انتهذذذاك صذذذارخ التفذذذاق وقذذذف إطذذذالق النذذذار املوقيذذذع 

. وباإلضذذافة إىل 2003حزيران/يونيذذه  17بذني األطذذراف املتحاربذة يف أكذذرا يذوم 
توجيذذه ضذذربة قاسذذية إىل االحتمذذاالت الواعذذدة باسذذتعادة السذذلم يف الذذبالد، فقذذد 
أدت األعمذذذذذال القتاليذذذذذة إىل كارثذذذذذة إنسذذذذذانية وهذذذذذددت اسذذذذذتقرار جممذذذذذل املنطقذذذذذة 
الفرعيذذة يف غذذرب أفريقيذذا. أمذذا األمذذم املتحذذذدة، فقذذد تعاونذذت مذذع أطذذراف دوليذذذة 

ة دعم فعذال جلهذود صذنع السذالم املتواصذلة مذن جانذب قذادة رئيسية أخرى لتقد
 2003حزيران/يونيذذذذذذه  28اجلماعذذذذذذة االقتصذذذذذذادية لذذذذذذدول غذذذذذذرب أفريقيذذذذذذا. ويف 

وجهذذذت  رسذذذالة إىل رئذذذيس جملذذذس األمذذذن طلبذذذا ألن يتخذذذذ اجمللذذذس إجذذذراء عذذذاجال 
لكذذي يذذأذن، مبوجذذب الفصذذل السذذابع مذذن امليثذذاق، بنشذذر قذذوة متعذذددة اجلنسذذيات 
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رفيذع ومذزودة مبعذدات جيذدة إىل ليربيذا حتذت قيذادة إحذدى الذدول  تتسم بتذدريب
األعضاء للحيلولة دون وقوع مأساة إنسذانية كذربى وللعمذل علذى اسذتقرار احلالذة 
يف الذذبالد. وارتقابذذا ملشذذاركة أوسذذع مذذن جانذذب األمذذم املتحذذدة يف تلذذك اجلهذذود، 

أنشذذذطة األمذذذم  عيينذذذت  ممذذذثال خاصذذذا إىل ليربيذذذا تتمثذذذل مهامذذذه الرئيسذذذية يف تنسذذذيق
املتحدة ودعم الرتتيبذات االنتقاليذة الناشذئة وقيذادة عمليذة سذيتم تنفيذذها يف هنايذة 
 1املطذذذذذاف حلفذذذذذظ السذذذذذالم مذذذذذن جانذذذذذب األمذذذذذم املتحذذذذذدة يف ذلذذذذذك البلذذذذذد. ويف 

(، للذذذذدول 2003) 1497أذن جملذذذذس األمذذذذن بقذذذذراره  2003آب/أغسذذذذطس 
عذذن اسذذتعداده إلنشذذاء  األعضذذاء ب نشذذاء قذذوة متعذذددة اجلنسذذيات يف ليربيذذا معلنذذا

قذذوة لتحقيذذق االسذذتقرار للمتابعذذة يف األجذذذل الطويذذل تابعذذة لألمذذم املتحذذدة لكذذذي 
آب/أغسذذطس بذذدأت عناصذذر اجلماعذذة  4حتذذل بذذل القذذوة األوىل املذذذكورة. ويف 

االقتصادية لدول غذرب أفريقيذا التابعذة للقذوة املتعذددة اجلنسذيات يف االنتشذار يف 
دة. ومذذذذن أجذذذذل تيسذذذذري وقذذذذف األعمذذذذال احلربيذذذذة ليربيذذذذا بذذذذدعم مذذذذن األمذذذذم املتحذذذذ

والتوصذذل إىل اتفذذاق شذذامل للسذذالم، ختلذذى الذذرئيس تشذذارلس تذذايلور عذذن السذذلطة 
آب/أغسذذطس وفذذذذذذذذاء بالتزامذذذذذذه الذذذي كذذان قذذد تعهذذد بذذه  11ن غذذادر ليربيذذا يذذوم 

حزيران/يونيذذذه. وقذذذد  4يف السذذذابق لذذذدى افتتذذذاح بادثذذذات السذذذالم يف أكذذذرا يذذذوم 
 18أعقذذذذذذذذب ذلذذذذذذذذك أيضذذذذذذذذا مذذذذذذذذن توقيذذذذذذذذع األطذذذذذذذذراف الليربيذذذذذذذذة يف  رحبذذذذذذذذت مبذذذذذذذذا

آب/أغسذذطس يف أكذذرا اتفذذاق سذذالم شذذامل ودعذذوت مجيذذع األطذذراف املعنيذذة إىل 
 .اغتنام هذه الفرصة للعمل معا من أجل استعادة السالم واالستقرار يف البالد

كمذذذذا واصذذذذذلت بعثذذذذذة األمذذذذذم املتحذذذذدة يف إثيوبيذذذذذا وإريرتيذذذذذا دعذذذذذم عمليذذذذذة  - 45
خذذذالل رصذذذد املنطقذذذة األمنيذذذة املؤقتذذذة وتقذذذدة الذذذدعم اللوجسذذذيت إىل  السذذذالم مذذذن

جلنذذذذة احلذذذذدود املشذذذذرتكة بذذذذني إريرتيذذذذا وإثيوبيذذذذا، وتنفيذذذذذ مشذذذذروعات سذذذذريعة األثذذذذر، 
وتنسيق املسذاعدة اإلنسذانية يف املنطقذة األمنيذة املؤقتذة واملنذاطق املتانذة هلذا. كمذا 

نسذذيق مجيذذع األنشذذطة املتصذذلة واصذذل مركذذز تنسذذيق اإلجذذراءات املتعلقذذة باأللغذذام ت
باأللغذذذذام ضذذذذمن املنطقذذذذة األمنيذذذذة املذذذذذكورة وتطهذذذذري الطذذذذرق املوصذذذذلة إىل املواقذذذذع 
احلدودية الرئيسية. ومن املهذم أن يتعذاون الطرفذان تعاونذا كذامال مذع جلنذة احلذدود 
مبذذا يكفذذل ترسذذيم احلذذدود دون تذذأخري ال مذذربر لذذه. ومذذن املهذذم بذذنفس القذذدر أن 

را سياسذذيا وخاصذذة مذذن أجذذل وضذذع اآلليذذات الكفيلذذة سذذل مذذا يبذذدأ الطرفذذان حذذوا
 .تبقى من املنازعات يف احلاضر واملستقبل حال سلميا

، وقبيذذل الغذذزو الذذذي قادتذذه الواليذذات املتحذذدة 2003ويف آذار/مذذارس  - 46
للعذذذراق مذذذن الكويذذذت، يف تعليذذذق واليذذذة بعثذذذة األمذذذم املتحذذذدة للمراقبذذذة يف العذذذراق 

وظفيهذذذذا. علذذذذى أن البعثذذذذة احتفظذذذذت مبقذذذذر خلفذذذذي والكويذذذذت وإجذذذذالء معظذذذذم م
صذذذغري يف مدينذذذة الكويذذذت يكفذذذل وجذذذودا حلفذذذظ السذذذالم كمذذذا اضذذذطلعت مبهذذذام 
ارتبذذاق سياسذذية وعسذذكرية ودعمذذت لذذربامج املسذذاعدة اإلنسذذانية لألمذذم املتحذذدة 
من أجل العراق. وفيما تعريض جانذب كبذري مذن مقذر البعثذة يف أم قصذر وهياكذل 
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 غمذذذار الصذذذراع، فقذذذد أعيذذذد فذذذتح كامذذذب خذذذور علذذذى أساسذذذية أخذذذرى للذذذدمار يف
 3اجلانذذذب الكذذذوييت مذذذن احلذذذدود يف أيار/مذذذايو لذذذدعم العمليذذذات اإلنسذذذانية. ويف 

( بذذذذأن البعثذذذذة قذذذذد 2003) 1490متوز/يوليذذذذه، نذذذذوه جملذذذذس األمذذذذن، يف القذذذذرار 
ومذذذدد هذذذذه الواليذذذذة  2003إىل عذذذذام  1991أمتذذذت بنجذذذاح واليتهذذذذا مذذذن عذذذام 

الثذذذة أشذذذهر. وأمذذذا أفذذذراد البعثذذذة املتبقذذذون فيسذذذتعدون حاليذذذا لفذذذرتة هنائيذذذة قوامهذذذا ث
 .لتصفية البعثة ونقل كثري من أصوهلا املنقولة إىل بعثات أخرى

وقذذذد واصذذذلت قذذذوة األمذذذم املتحذذذدة املؤقتذذذة يف لبنذذذان رصذذذد اخلذذذط األزرق  - 47
بذذني إسذذرائيل ولبنذذان واالتصذذال بذذذالطرفني مذذن أجذذل جتنذذب أو احتذذواء التذذذوترات. 

حذذذوادث عنذذذف قليلذذذة ولكذذذن مل تقذذذع سذذذوى انتهاكذذذات ثانويذذذة علذذذى وقذذذد وقعذذذت 
األرض للخذذذذذذط املذذذذذذذكور. ومذذذذذذع ذلذذذذذذك فذذذذذذ ن االنتهاكذذذذذذات اإلسذذذذذذرائيلية املتذذذذذذواترة 
للمجال اجلوي اللبنذاين اسذتدعت ردا مذن النذريان املضذادة للطذائرات مذن جانذب 
حذذذذزب اق. وقذذذذد واصذذذذلت  تذذذذذكري األطذذذذراف بذذذذأن حتذذذذرتم اخلذذذذط األزرق احرتامذذذذا  

. وزادت القذذوات املسذذلحة اللبنانيذذة نشذذاطها يف اجلنذذوب رغذذم أن حكومذذة كذذامال
لبنذذان مذذا زال يتعذذني عليهذذا أن تتخذذذ مجيذذع اخلطذذوات الالزمذذة السذذتعادة سذذلطتها 
الكاملة هناك. وقذام مركذز تنسذيق اإلجذراءات املتعلقذة باأللغذام مبواصذلة عمليذات 

وبذذذذوءة باأللغذذذذام يف ماليذذذذني مذذذذرت مربذذذذع مذذذذن املنذذذذاطق امل 4التطهذذذذري علذذذذى مسذذذذاحة 
 .اجلنوب اللبناين

ليشذذذيت الدميقراطيذذذة علذذذى تذذذدعيم  -وعملذذذت حكومذذذة مجهوريذذذة تيمذذذور  - 48
مؤسسذذاهتا وتعزيذذز األمذذن اسذذتنادا إىل املسذذاعدة املقدمذذة مذذن بعثذذة األمذذم املتحذذدة 
للذذذدعم يف تيمذذذور الشذذذرقية ومذذذن وكذذذاالت األمذذذم املتحذذذدة األخذذذرى. واضذذذطلعت 

وقذذذوة الشذذذرطة بصذذذورة مطذذذردة مبزيذذذد مذذذن املسذذذؤولية مذذذن  اإلدارة املدنيذذذة للحكومذذذة
أجذذل إدارة الشذذؤون اليوميذذة كذذل يف جماهلذذا. ويف خطذذوة مهمذذة مذذن حيذذث االلتذذزام 

ليشذذذيت علذذذى سذذذت معاهذذذدات  -مببذذذادئ حقذذذوق اإلنسذذذان صذذذديق برملذذذان تيمذذذور 
رئيسذذذية حلقذذذوق اإلنسذذذان وأربعذذذة بروتوكذذذوالت اختياريذذذة يف كذذذانون األول/ديسذذذمرب 

ذلذذذك ففذذذي معذذذرض الذذذرد علذذذى الشذذذغب الذذذذي وقذذذع يف ديلذذذي يف   . ومذذذع2002
واهلجمذذات العنيفذذة الذذيت شذذنتها عناصذذر مسذذلحة  2002كذذانون األول/ديسذذمرب 

، قذذرر جملذذس األمذذن إبطذذاء جذذدول 2003يف كذذانون الثاين/ينذذاير وشذذباق/فرباير 
 .تقلي  العناصر العسكرية والشرطة من بعثة األمم املتحدة

احلالذذذة األمنيذذذة تشذذذك ل حتذذذديا لتنفيذذذذ اتفذذذاق بذذذون  ويف أفغانسذذذتان ظلذذذت - 49
. ومذذذذع ذلذذذذك فقذذذذد يف إحذذذذراز تقذذذذدم حيذذذذث يف 2001لكذذذذانون األول/ديسذذذذمرب 

تشكيل مجيذع اللجذان الذيت دعذا إليهذا االتفذاق وقذد بذدأت أعماهلذا كذل يف اجملذال 
الذي اختصت به سذواء كذان يف جمذال حقذوق اإلنسذان أو اإلصذالح الدسذتوري 

ة تشذذذذذكيل اخلدمذذذذذة املدنيذذذذذة. وظلذذذذذت بعثذذذذذة األمذذذذذم املتحذذذذذدة والقضذذذذذائي أو إعذذذذذاد
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للمسذذذذاعدة يف أفغانسذذذذتان وكذذذذذلك الكيانذذذذات األخذذذذرى التابعذذذذة لألمذذذذم املتحذذذذدة 
تقذذذدم دعمذذذذا أساسذذذذيا إىل هذذذذذه اللجذذذان. كمذذذذا اختذذذذذت اإلدارة االنتقاليذذذذة تذذذذدابري 
عمليذذذة لتوسذذذيع نطذذذاق سذذذيطرهتا علذذذى الذذذبالد و لذذذت هذذذذه التذذذدابري طذذذرح عملذذذة 

عملذذذت اإلدارة  2003ضذذذع ميزانيذذذة إمنائيذذذة وطنيذذذة. ويف أيذذذار/ مذذذايو جديذذذدة وو 
املذذذكورة علذذى تذذأمني اتفذذاق مذذع حكذذام وقذذادة األقذذاليم املهمذذني يذذدعو إىل مركزيذذة 
إيذذذذذرادات اجلمذذذذذارك وحيذذذذذول بذذذذذني زعمذذذذذاء األقذذذذذاليم وبذذذذذني شذذذذذغل مناصذذذذذب مدنيذذذذذة 
وعسذذذذذكرية يف آن واحذذذذذد معذذذذذا. ولكذذذذذن هذذذذذذه االلتزامذذذذذات مل جتذذذذذد سذذذذذوى تنفيذذذذذذ 

ئذذذي. وقذذذد وضذذذعت اإلدارة االنتقاليذذذة موضذذذوع إصذذذالح قطذذذاع األمذذذن يف قلذذذب جز 
جذذذذدول أعماهلذذذذا ويشذذذذمل ذلذذذذك إصذذذذالح وزارة الذذذذدفاع مبذذذذا جيعلهذذذذا قائمذذذذة علذذذذى 
أسذذذاس التمثيذذذل الذذذوطين باعتبذذذار ذلذذذك شذذذرطا مسذذذبقا لتنفيذذذذ خطذذذة نذذذزع السذذذالح 
ار وتسذذريح املقذذاتلني وإعذذادة إدمذذاجهم. ن جذذاء توقيذذع إعذذالن بشذذأن ح سذذن اجلذذو 

كذذذذذانون األول/ديسذذذذذمرب   22مذذذذذن جانذذذذذب أفغانسذذذذذتان والذذذذذدول اجملذذذذذاورة هلذذذذذا يذذذذذوم 
خطذذذوة أخذذذرى ،ذذذو حتقيذذذق هذذذدف توطيذذذد دعذذذائم االسذذذتقرار واألمذذذن يف  2002
 .املنطقة

كمذذذا واصذذذلت بعثذذذة مذذذراقيب األمذذذم املتحذذذدة يف جورجيذذذا رصذذذد االمتثذذذال  - 50
اء، . واجتمعذذذذذت جمموعذذذذذة األصذذذذذدق1994التفذذذذذاق وقذذذذذف إطذذذذذالق النذذذذذار لعذذذذذام 

 2003برئاسذذذذذذذذة األمذذذذذذذذم املتحذذذذذذذذدة، يف جنيذذذذذذذذف يف شذذذذذذذذباق/فرباير ومتوز/يوليذذذذذذذذه 
الستعراض التقدم احملذرز ،ذو الوصذول إىل تسذوية شذاملة ولتذدارس اخليذارات الذيت 
تكفذذذذل مواصذذذذلة عمليذذذذة السذذذذالم. وقذذذذد شذذذذارك اجلانبذذذذان اجلذذذذورجي واأل ذذذذازي يف 

دقاء، علذذذذى االجتمذذذاع الثذذذاين. وظذذذل ممثلذذذذي اخلذذذاص، بذذذدعم مذذذذن جمموعذذذة األصذذذ
اتصذذذذال وثيذذذذق مذذذذع الطذذذذرفني انطالقذذذذا مذذذذن قذذذذوة الذذذذدفع الذذذذيت توليذذذذدت عذذذذن هذذذذذين 
االجتمذذذذذاعني إضذذذذذافة إىل االجتمذذذذذاع الذذذذذذي ع قذذذذذد بذذذذذني الذذذذذرئيس بذذذذذوتني والذذذذذرئيس 

وخاصذذذذذة يف جمذذذذذاالت التعذذذذذاون االقتصذذذذذادي  2003شذذذذذيفرنادزه يف آذار/مذذذذذارس 
هذذود الراميذذة إىل وعذذودة الالجئذذني واملشذذردين داخليذذا. كمذذا دعيذذم ممثلذذي اخلذذاص اجل

بنذذاء الثقذذة وتعزيذذز التوصذذل إىل تسذذوية شذذاملة للصذذراع علذذى أسذذاس الورقذذة املعنونذذة 
والرسذذذالة ” املبذذذادئ األساسذذذية لتوزيذذذع االختصاصذذذات بذذذني تبليسذذذي وسذذذوخومي“

احملالذذة هبذذا. ومذذا زلذذت أشذذعر بذذالقلق بشذذأن األمذذن يف وادي كذذودوري حيذذث أخذذذ 
للمراقبذة يف جورجيذا رهذائن ملذدة سذتة أيذام يف أربعة من أفراد بعثذة األمذم املتحذدة 

وهذذذذذذي احلادثذذذذذذة السادسذذذذذذة منذذذذذذذ إنشذذذذذذاء البعثذذذذذذة يف عذذذذذذام  2003حزيران/يونيذذذذذذه 
دون أن يذذذذذذتم ال حتديذذذذذذد مذذذذذذرتكيب تلذذذذذذك األعمذذذذذذال وال املسذذذذذذؤولني عذذذذذذن  1993

 .وال تقدميهم إىل العدالة 2001إسقاق طائرة هليكوبرت يف عام 
ة لذذذإلدارة املؤقتذذذة يف كوسذذذوفو دعذذذذم وقذذذد واصذذذلت بعثذذذة األمذذذم املتحذذذد  - 51

إنشذذذذاء مؤسسذذذذذات دميقراطيذذذذة مؤقتذذذذذة للحكذذذذم الذذذذذذا  علذذذذى النحذذذذذو املتذذذذذوخى يف 
اإلطذذذذذار الدسذذذذذتوري للحكذذذذذم الذذذذذذا  املؤقذذذذذت يف كوسذذذذذوفو. كمذذذذذا اسذذذذذتمر النقذذذذذل 
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مذن اإلطذار الدسذتوري،  5التدرجيي للسذلطات غذري املقييذدة، املدرجذة يف الفصذل 
ؤسسذذذذذات املؤقتذذذذذة وبذذذذذوترية راعذذذذذت قذذذذذدرة تلذذذذذك مذذذذذن بعثذذذذذة األمذذذذذم املتحذذذذذدة إىل امل

املؤسسذذذذات علذذذذى االضذذذذطالع هبذذذذذه املسذذذذؤوليات. أمذذذذا السذذذذلطة الشذذذذاملة للبعثذذذذة 
مذذذن اإلطذذذار الدسذذذتوري  8واملسذذذؤوليات غذذذري املقيذذذدة الذذذوارد تعذذذدادها يف الفصذذذل 

فلذذن يذذتم نقلهذذا. وقذذد واصذذلت البعثذذة، بذذدعم مذذن برنذذامج األمذذم املتحذذدة اإلمنذذائي 
اجلرميذذذذة املنظمذذذذة وخلذذذذق األسذذذذاس الذذذذذي يقذذذذوم عليذذذذه اقتصذذذذاد  جهودهذذذذا ملكافحذذذذة

سوقي قادر علذى االسذتمرار. كمذا زادت جهودهذا مذن أجذل هتيئذة الظذروف الذيت 
تكفذذذذذذل عذذذذذذودة األقليذذذذذذات والبذذذذذذت يف مطالبذذذذذذات حقذذذذذذوق امللكيذذذذذذة مذذذذذذن جانذذذذذذب 
األشذذخاص املشذذردين. كمذذا واصذذلت البعثذذة سذذعيها حلذذل القضذذايا الذذيت تسذذتوجب 

لسذذذذلطات يف بلغذذذذراد وشذذذذجعت إجذذذذراء حذذذذوار مباشذذذذر حذذذذول معاجلتهذذذذا هلذذذذا مذذذذع ا
 .املسائل العملية بني بلغراد وبريستينا

و حذذت بعثذذة األمذذم املتحذذدة يف البوسذذنة واهلرسذذك يف إ ذذاز أعماهلذذا يف   - 52
بعذذذذد أن أنشذذذذأت مؤسسذذذذات إلنفذذذذاذ القذذذذوانني  2002كذذذذانون األول/ ديسذذذذمرب 

فذذذذذرد  40 000ادها علذذذذذى مسذذذذذتوى الدولذذذذذة وحويلذذذذذت قذذذذذوة مذذذذذن امليليشذذذذذيا تعذذذذذد
فذذذذرد. أمذذذذا  16 000نشذذذذطت وقذذذذت احلذذذذرب إىل قذذذذوة شذذذذرطة برتفذذذذة تعذذذذدادها 

املسذذذؤوليات املتبقيذذذة املتصذذذلة ب صذذذالح الشذذذرطة فقذذذد يف نقلهذذذا إىل بعثذذذة الشذذذرطة 
التابعذذذة لالحتذذذاد األورويب. كمذذذا أ ذذذزت بعثذذذة مذذذراقيب األمذذذم املتحذذذدة يف بريفالكذذذا 

عذذذد أن سذذذاعدت علذذذى محايذذذة هذذذذا ب 2002أعماهلذذذا يف كذذذانون األول/ديسذذذمرب 
املوقذذذذذع املهذذذذذم اسذذذذذرتاتيجيا مذذذذذن القتذذذذذال الذذذذذدائر يف املنطقذذذذذة وهيذذذذذأت السذذذذذبل حلذذذذذل 

  .سياسي للنذزاع
وانطالقذذذذذذذذا مذذذذذذذذن جهذذذذذذذذود العذذذذذذذذام املاضذذذذذذذذي لتعزيذذذذذذذذز خمذذذذذذذذزون االحتيذذذذذذذذاطي  - 53

االسذذرتاتيجي يف برينذذديزي، عمذذدت األمانذذة العامذذة هذذذا العذذام إىل حتسذذني قذذدرهتا 
ني مذن خذالل وضذع قائمذة توزيذع سذريعة لألفذراد املذدنيني. كمذا على توزيع املوظف

أنشأت شعبة الشذرطة املدنيذة التابعذة إلدارة عمليذات حفذظ السذالم قائمذة تضذم 
شذذذخ  مذذذن املهنيذذذني احملرتفذذذني تكذذذون متاحذذذة بعذذذد إخطذذذار قصذذذري. وإنذذذين  100

ألشذذذذذعر بكثذذذذذري مذذذذذن االمتنذذذذذان إزاء تعذذذذذاون الذذذذذدول األعضذذذذذاء يف هذذذذذذا املضذذذذذمار. 
 عن ذلك تعاونت الشعبة مع خمتلذف كيانذات األمذم املتحذدة علذى تعزيذز وفضال

قذذذذذدرهتا يف جمذذذذذاالت الشذذذذذرطة ويف املسذذذذذائل القضذذذذذائية والتأديبيذذذذذة ب نشذذذذذاء وحذذذذذدة 
 .2003للقانون اجلنائي واملشورة القضائية، يف أوائل عام 

 األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية  
املنظمذذذذات اإلقليميذذذذة واالعتمذذذذاد  تواصذذذذل األمذذذذم املتحذذذذدة التعذذذذاون مذذذذع - 54

عليهذا مذن أجذذل حتقيذق األهذداف املشذذرتكة مثذل السذلم واألمذذن الذدوليني والتنميذذة 
واحذذذرتام حقذذذوق اإلنسذذذان. وقذذذد جذذذاءت االجتماعذذذات الثنائيذذذة الرفيعذذذة املسذذذتوى 
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بذذذذني األمذذذذم املتحذذذذدة واملنظمذذذذات اإلقليميذذذذة، وهذذذذي منتذذذذدى يف افتتاحذذذذه يف عذذذذام 
لذذذة لتذذذدعيم التعذذذاون وال سذذذيما يف جمذذذاالت منذذذع نشذذذوب ، مبثابذذذة أداة فعا1994

الصذذذذراعات وبنذذذذاء السذذذذالم. ويف ضذذذذوء احلاجذذذذة املتزايذذذذدة السذذذذتجابة مشذذذذرتكة إزاء 
التحذذديات الذذيت تواجذذه السذذلم واألمذذن حذذول العذذامل، دعذذوت  إىل عقذذد االجتمذذاع 

التحذذذذذديات “حذذذذول موضذذذذذوع  2003اخلذذذذامس الرفيذذذذذع املسذذذذتوى يف متوز/يوليذذذذذه 
وقذذذد جذذذاءت نتذذذائج ”. م واألمذذذن مبذذذا يف ذلذذذك اإلرهذذذاب الذذذدويلاجلديذذذدة للسذذذل

االجتمذذذذاع، الذذذذيت أنذذذذوي إتاحتهذذذذا للتوزيذذذذع علذذذذى نطذذذذاق أوسذذذذع، لتؤكذذذذد االهتمذذذذام 
العميذذذذق مذذذذن جانذذذذب املشذذذذاركني يف املواجهذذذذة املشذذذذرتكة للتحذذذذديات اجلديذذذذدة ويف 
عقذذذذد املزيذذذذد مذذذذن االجتماعذذذذات مذذذذن أجذذذذل وضذذذذع االسذذذذرتاتيجيات والسياسذذذذات 

 .املشرتكة
وخذذذالل الفذذذذرتة قيذذذذد االسذذذتعراض، أنشذذذذأت األمذذذذم املتحذذذدة عذذذذددا مذذذذن   - 55

الشراكات املبتكرة مذع منظمذات إقليميذة. وعلذى سذبيل املثذال، وكمذا سذبق ذكذره 
آنفذذذذذا، فقذذذذذد مجذذذذذع االحتذذذذذاد األورويب واألمذذذذذم املتحذذذذذدة مذذذذذؤخرا بذذذذذني جهوداذذذذذا يف 

ورويب يف مجهوريذذذذذة الكونغذذذذذو الدميقراطيذذذذذة حيذذذذذث يف نشذذذذذر قذذذذذوة تابعذذذذذة لالحتذذذذذاد األ
يف إطذذذار سذذذلطة جملذذذس األمذذذن للحفذذذا  علذذذى السذذذالم يف  2003حزيران/يونيذذذه 

منطقة إيتذوري. كذذلك ففذي أفغانسذتان وافقذت منظمذة معاهذدة  ذال األطلسذي 
، قيذذذذذذادة قذذذذذذوة دوليذذذذذذة للمسذذذذذذاعدة 2003علذذذذذذى أن تتذذذذذذوىل، يف آب/أغسذذذذذذطس 

ميذذة جذذاء الدوليذذة، تعمذذل يف إطذذار واليذذة قضذذى هبذذا جملذذس األمذذن. ويف جمذذال التن
مذذع اللجنذذة األوروبيذذة لييسذذر علذذى  2003توقيذذع اتفذذاق إطذذاري يف نيسذذان/أبريل 

األمذذذذم املتحذذذذدة فذذذذرص احلصذذذذول علذذذذى متويذذذذل مذذذذن اللجنذذذذة يف مسذذذذعااا املشذذذذرتك 
 .لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

كمذذا واصذذلت األمذذم املتحذذدة تعاوهنذذا الوثيذذق مذذع االحتذذاد األفريقذذي ومذذع  - 56
إلقليميذذذذة يف أفريقيذذذذا للمسذذذذاعدة علذذذذى إدارة وحذذذذل الصذذذذراعات. املنظمذذذذات دون ا

وقذذذذذد اعتمذذذذذذد رؤسذذذذذذاء أركذذذذذذان احلذذذذذرب األفريقيذذذذذذون واجمللذذذذذذس التنفيذذذذذذذي لالحتذذذذذذاد، 
مبساعدة من األمم املتحدة، عددا مذن املقرتحذات الراميذة إىل تعزيذز قذدرة أفريقيذا 
، علذذى حفذذظ السذذالم. وباإلضذذافة إىل ذلذذك، عمذذل ممثلذذي اخلذذاص لغذذرب أفريقيذذا
بذذدعم مذذن وكذذاالت األمذذم املتحذذدة ومذذن األمانذذة العامذذة، عذذن كثذذب مذذع اجلماعذذة 
االقتصذذذذذادية لذذذذذدول غذذذذذرب أفريقيذذذذذا لتطذذذذذوير هنذذذذذج متكامذذذذذل دون إقليمذذذذذي يكفذذذذذل 
التصذذذدي للتحذذذديات الذذذيت تواجذذذه دول غذذذرب أفريقيذذذا. وبنذذذاء علذذذى طلذذذب جملذذذس 
 األمذذذذذن، أوفذذذذذدت  بعثذذذذذة تقيذذذذذيم متعذذذذذددة التخصصذذذذذات إىل أفريقيذذذذذا الوسذذذذذطى يف

لتلذتمس السذذبل الذيت ميكذذن مذن خالهلذذا لألمذم املتحذذدة أن  2003حزيران/يونيذه 
تعذذزز تعاوهنذذا مذذع املؤسسذذات دون اإلقليميذذة هبذذدف التوصذذل إىل سذذلم مسذذتدام. 
وقذذذذد شذذذذارك يف البعثذذذذة ممثذذذذل للجماعذذذذة االقتصذذذذادية لذذذذدول غذذذذرب أفريقيذذذذا. ومذذذذن 

ج دعذذم شذذامل جانبذذه، يعكذذف برنذذامج األمذذم املتحذذدة اإلمنذذائي علذذى وضذذع برنذذام
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 .لالحتاد األفريقي لبناء قدرته على إدارة الصراعات
ويف آسذذذذيا، أرحذذذذب  بتزايذذذذد االتصذذذذاالت والتعذذذذاون بذذذذني أمانذذذذات األمذذذذم  - 57

املتحذذذدة ورابطذذذة أمذذذم جنذذذوب شذذذرقي آسذذذيا يف املسذذذائل املتصذذذلة بالسذذذلم واألمذذذن 
، عقذذذذذذدت يف سذذذذذذنغافورة حلقذذذذذذة العمذذذذذذل 2003اإلقليميذذذذذذني. ويف شذذذذذذباق/فرباير 

قليميذذة الثالثذذة بشذذأن منذذع نشذذوب الصذذراعات وحذذل الصذذراعات وبنذذاء السذذالم اإل
يف جنذذذوب شذذذرقي آسذذذيا وتركذذذزت علذذذى جتذذذارب رابطذذذة أمذذذم جنذذذوب شذذذرقي آسذذذيا 
واألمذذذم املتحذذذدة فيمذذذا يتعلذذذق باسذذذتباق انذذذدالع الصذذذراعات والتوسذذذط فيهذذذا. ويف 

أوليذذت أمريكذذا الالتينيذذة، ومنذذذ انطالقذذة جهذذود الوسذذاطة الذذيت بذذذلت بغذذري كلذذل، 
تذذرحييب ومذذؤازر  لتلذذك اجلهذذود الذذيت بذذذهلا األمذذني العذذام ملنظمذذة الذذدول األمريكيذذة 
فيمذذا يتعلذذق باحلالذذة يف فنذذزويال ويف هذذاييت. ويف منطقذذة احملذذيط اهلذذادئ، يسذذعدين 

 .أن أنوه بزيادة التعاون بني األمم املتحدة ومنتدى جزر احمليط اهلادئ
 المساعدة في االنتخابات  

األمذذم املتحذذدة إىل املسذذاعدة يف االنتخابذذات علذذى أهنذذا أداة ملنذذع تنظذذر  - 58
نشذذذذذوب الصذذذذذراعات. فمذذذذذن شذذذذذأن عمليذذذذذة انتخابيذذذذذة تنفذذذذذذ جيذذذذذدا، ويف الوقذذذذذت 
ذذذذول دون زيذذذذادة التذذذذوتر أو العنذذذذف  املناسذذذذب وتتمتذذذذع بالشذذذذفافية والشذذذذمول أن حت 
اللذذذين كذذان ميكذذن بغذذري هذذذه املسذذاعدة، أن يثذذورا بسذذبب الشذذعور بالسذذخط إزاء 

الفذذذذات انتخابيذذذذة تكذذذذون قذذذذد وقعذذذذت أو يكذذذذون مذذذذن املتصذذذذور وقوعهذذذذا. وعلذذذذى خم
سذذذبيل املثذذذال ويف معذذذرض االسذذذتجابة لطلذذذب مذذذن السذذذلطة الفلسذذذطينية، أوفذذذدت 
األمذذذذم املتحذذذذدة فذذذذريقني انتخذذذذابيني للمسذذذذاعدة علذذذذى إنشذذذذاء اللجنذذذذة الفلسذذذذطينية 

ذلك االنتخابيذذذة املركزيذذذة وعلذذذى التحضذذذري لعمليذذذة تسذذذجيل النذذذاخبني. وقامذذذت بذذذ
لتمكذذذذني اللجنذذذذة مذذذذن القيذذذذام بصذذذذورة فعالذذذذة بذذذذ جراء انتخابذذذذات تتمتذذذذع بالشذذذذفافية 
والكفذذذاءة أو اسذذذتفتاء ممذذذا قذذذد يصذذذبح إجذذذراؤه مطلوبذذذا يف إطذذذار خارطذذذة الطريذذذق. 
ويسذذذذتهدف ذلذذذذك ضذذذذمان أال تتبذذذذدد قذذذذوة الذذذذدفع املتولذذذذدة عذذذذن عمليذذذذة السذذذذالم 

عدادات مذذن بسذذبب االفتقذذار إىل سذذجل سذذليم للنذذاخبني أو بسذذبب قصذذور االسذذت
جانذذذب اللجنذذذذة االنتخابيذذذذة. وفضذذذذال عذذذذن ذلذذذك كلذذذذف مستشذذذذار انتخذذذذايب أقذذذذدم 
ب سذذذذداء املشذذذذورة إىل ممثذذذذل األمذذذذم املتحذذذذذدة اخلذذذذاص لعمليذذذذة السذذذذالم يف الشذذذذذرق 

  .األوسط بشأن أثر العملية االنتخابية على تنفيذ خارطة الطريق
وقذذذذذد أدى نقذذذذذ  القذذذذذدرة لذذذذذدى السذذذذذلطات اجلامايكيذذذذذة علذذذذذى ح سذذذذذن  - 59
سذذذتجابة إزاء الشذذذكاوى االنتخابيذذذة إىل إثذذذارة العنذذذف يف االنتخابذذذات السذذذابقة اال

يف جامايكا. ولتلبية طلذب احلكومذة املسذاعدة علذى منذع تكذرار حذوادث العنذف 
خذذذالل الفذذذرتة االنتخابيذذذة اجلديذذذدة، ركذذذزت األمذذذم املتحذذذدة علذذذى تعزيذذذز القذذذدرات 

يكيذذذذة وألمذذذذني املظذذذذامل القانونيذذذذة وقذذذذدرات التحقيذذذذق للسذذذذلطات االنتخابيذذذذة اجلاما
السياسذية يف جامايكذا مبذا ميكذنهم مذن البذت يف الطعذون والشذكاوى االنتخابيذة. 
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وفيمذذا يظذذل مذذن الصذذعب التوصذذل إىل تقيذذيم كمذذي حلجذذم هذذذه املسذذاعدة، فلذذم 
تعذذذذز أي خسذذذذائر يف األرواح إىل االنتخابذذذذات الربملانيذذذذة الذذذذيت أجريذذذذت يف أواخذذذذر 

  .2002عام 
، تلقذذذت 2003إىل متوز/يوليذذذه  2002ول/سذذذبتمرب ويف الفذذذرتة مذذذن أيل - 60

طلبذذا رمسيذذا لتقذذدة املسذذاعدة يف االنتخابذذات. وقذذدمت ردود  32األمذذم املتحذذدة 
مذذذن تلذذك الطلبذذذات ومذذذا زال هنذذذاك تسذذعة طلبذذذات قيذذذد النظذذذر  20إجيابيذذة علذذذى 

 .وثالثة مل يتسنب تلبيتها
 اإلرهاب  

م واألمذذن الذذدوليني. وقذذد مذذا زال اإلرهذذاب يشذذك ل هتديذذدا رئيسذذيا للسذذل - 61
 1373واصذذذلت جلنذذذة مكافحذذذة اإلرهذذذاب، املنشذذذأة عمذذذال بقذذذرار جملذذذس األمذذذن 

( اسذذتعراض التقذذارير الذذواردة مذذن الذذدول األعضذذاء بشذذأن تنفيذذذ التذذدابري 2001)
ذات الصلة بقمع ومنذع اإلرهذاب، كمذا واصذلت تيسذري تزويذد الذدول باملسذاعدة 

(. 2001) 1373ا مبوجذذذذذب القذذذذذرار الالزمذذذذة المتثذذذذذال هذذذذذذه الذذذذدول اللتزاماهتذذذذذ
ومذذن جانبذذه، أطلذذق مكتذذب األمذذم املتحذذدة املعذذين باملخذذدرات واجلرميذذة يف تشذذرين 

الربنامج العذاملي ملكافحذة اإلرهذاب ليشذكل إطذارا للعمذل  2002األول/أكتوبر 
بالنسذذذذبة ألنشذذذذطته التشذذذذغيلية يف هذذذذذا امليذذذذدان، وحصذذذذل علذذذذى موافقذذذذة اجلمعيذذذذة 

نذع اإلرهذاب يف مركذز منذع اجلرميذة الدوليذة. كمذا سذتكفل العامة على تعزيذز فذرع م
إدارة اإلعذذذذالم تغطيذذذذة واسذذذذعة ألنشذذذذطة املنظمذذذذة ومواقفهذذذذا املبدئيذذذذة فيمذذذذا يتصذذذذل 

 .باإلرهاب
ولقذذد أصذذبحت مكافحذذة متويذذل اإلرهذذاب مثذذارا رئيسذذيا الهتمذذام اجملتمذذع  - 62

الذذذذذدويل. كمذذذذذا أن املسذذذذذاعدات املقدمذذذذذة للحكومذذذذذات مذذذذذن أجذذذذذل حتديذذذذذد وتتبذذذذذع 
ومصذذذادرة األصذذذول غذذذري املشذذذروعة تزيذذذد مذذذن قذذذدرة الذذذدول علذذذى جماهبذذذة النشذذذاق 
اإلجرامذذي التقليذذدي والنشذذاق اإلرهذذايب علذذى السذذواء. وتشذذمل املسذذاعدة املقدمذذة 
يف هذذذذا اجملذذذال مذذذن جانذذذب مكتذذذب األمذذذم املتحذذذدة املعذذذين باملخذذذدرات واجلرميذذذة، 

لعذاملني يف القطذاع عمليات وضع التشريعات وبنذاء قذدرات احملققذني واملذدعني وا
املذذذذايل فضذذذذال عذذذذن إنشذذذذاء وتعزيذذذذز وحذذذذدات للمعلومذذذذات املاليذذذذة الذذذذيت تشذذذذك ل يف 

 .جمموعها األساس الستهداف عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب
وفيما نواصذل بنشذاق الكفذاح ضذد اإلرهذاب يظذل مذن املهذم أن نتأكذد  - 63

ة فضذال عذن احلفذا  علذى من عدم املساس بكرامذة األفذراد وال سريذاهتم األساسذي
املمارسذذذذات الدميقراطيذذذذة واتبذذذذاع اإلجذذذذراءات القانونيذذذذة حسذذذذب األصذذذذول. وهلذذذذذه 
الغايذذذة، تواصذذذل مفوضذذذية حقذذذذوق اإلنسذذذان التأكيذذذد علذذذذى أايذذذة احذذذرتام حقذذذذوق 
اإلنسان يف سياق جهذود مكافحذة اإلرهذاب، كمذا عذزبزت املفوضذية االتصذاالت 

اإلنسذذذان وجلنذذذة مكافحذذذة اإلرهذذذاب.  بذذذني هيئذذذات األمذذذم املتحذذذدة املعنيذذذة سقذذذوق
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ويف البيانذذذذات الذذذذيت أعلنت هذذذذا، وشذذذذددت  ب صذذذذرار علذذذذى أن لذذذذيس اذذذذة مبادلذذذذة بذذذذني 
حقذذذوق اإلنسذذذان واألمذذذن: فذذذال بذذذد أن يشذذذك ل احذذذرتام حقذذذوق اإلنسذذذان عنصذذذرا 
أساسذذذذيا يف احلذذذذرب ضذذذذد اإلرهذذذذاب كمذذذذا أن تعزيذذذذز قذذذذيم التسذذذذامح واحلذذذذوار بذذذذني 

  .ئقةاحلضارات يتسم بدوره بأاية فا
 نزع السالح  

الذذذذكرى السذذذنوية اخلامسذذذة والعشذذذرين لعقذذذد الذذذدورة  2003ميث ذذذل عذذذام  - 64
االسذذذذتثنائية األوىل للجمعيذذذذة العامذذذذة املكرسذذذذة لنذذذذذزع السذذذذالح. ومذذذذع ذلذذذذك فذذذذ ن 
جمموعذذة املعذذايري املتعذذددة األطذذراف لنذذذزع السذذالح تعرضذذت لت كذذل بطذذيء نتيجذذة 

الركذذود اهلياكذذل الذذيت جذذرى إنشذذاؤها مذذن لضذعف االلتذذزام الذذدويل، يف حذذني يعذذرتي 
أجذذذل عمليذذذذات التذذذداول والتفذذذذاوض علذذذذى املزيذذذد مذذذذن التذذذدابري يف هذذذذذا الصذذذذدد. 
ويسذذذذذاورين القلذذذذذق بشذذذذذكل خذذذذذاص إزاء الركذذذذذود الطويذذذذذل األجذذذذذل يف مذذذذذؤمتر نذذذذذذزع 
السذذالح. فاالفتقذذار إىل االتفذذاق بشذذأن برنذذامج عملذذه أعذذاق بذذدوره أعمالذذه الفنيذذة 

يت يتذذذذذوافر بشذذذذذأهنا توافذذذذذق بذذذذذني اآلراء يقضذذذذذي ببذذذذذدء حذذذذذو بالنسذذذذذبة للقضذذذذذايا الذذذذذ
املفاوضذذذات. وينبغذذذي أن ي تذذذاح للمذذذؤمتر االضذذذطالع بذذذدوره املرسذذذوم بوصذذذفه اهليئذذذة 

 .الوحيدة املتعددة األطراف للتفاوض بشأن نزع السالح
لتشذذدد علذذى قلذذق  2003وجذذاءت التطذذورات الذذيت اسذذتجدت يف عذذام  - 65

األسذذذذذذلحة النوويذذذذذذة أو البيولوجيذذذذذذة أو اجملتمذذذذذذع الذذذذذذدويل مذذذذذذن احتمذذذذذذال اسذذذذذذتخدام 
الكيميائيذذذة علذذذى يذذذد دول أو عناصذذذر مذذذن غذذذري الذذذدول. ومذذذن ن، أصذذذبح االلتذذذزام 
العذذذذاملي واالمتثذذذذال الكامذذذذل والفعذذذذال باالتفاقذذذذات املتعذذذذددة األطذذذذراف املتفذذذذاوض 
عليهذذذذذذا مبثابذذذذذذة أدوات قويذذذذذذة يف غمذذذذذذار املعركذذذذذذة ضذذذذذذد اسذذذذذذتخدام وانتشذذذذذذار تلذذذذذذك 

لذذذي ينطذذوي عليذذه احتمذذال أن تقذذع أسذذلحة الذذدمار األسذذلحة. كمذذا أن اخلطذذر ا
الشذذذذامل يف أيذذذذدي اإلرهذذذذابيني مذذذذا زال شذذذذاغال عامليذذذذا رئيسذذذذيا. ومذذذذن ن فذذذذاجلهود 
املتناسذذذقة لتعزيذذذز نذذذزع السذذذالح وعذذذدم االنتشذذذار وأمذذذن املذذذواد املتعلقذذذة باألسذذذلحة 
أصذبحت أمذذورا ال غذذ  عنهذذا للحيلولذذة بذني اإلرهذذابيني وبذذني احلصذذول علذذى تلذذك 

 .حةاألسل
ولقذذذد رحبذذذت  ببذذذدء سذذذريان معاهذذذدة موسذذذكو بشذذذأن ختفذذذيض األسذذذلحة  - 66

اهلجوميذذذذذذة االسذذذذذذرتاتيجية املعقذذذذذذودة بذذذذذذني االحتذذذذذذاد الروسذذذذذذي والواليذذذذذذات املتحذذذذذذدة 
. ومذذن شذذأن املزيذذد مذذن اخلطذذوات الذذيت تتخذذذ 2003األمريكيذذة يف حزيران/يونيذذه 

وع فيذذه ويتسذذم جلعذذل التخفيضذذات يف األسذذلحة النوويذذة االسذذرتاتيجية أمذذرا ال رجذذ
بالشذذذفافية وإمكانيذذذة التحقذذذق، أن يعذذذزز إىل حذذذد كبذذذري السذذذلم واألمذذذن الذذذدوليني. 

لألطذذراف  2005ويف الذذدورة الثانيذذة للجنذذة التحضذذريية ملذذؤمتر االسذذتعراض لعذذام 
يف معاهذذذدة عذذذدم انتشذذذار األسذذذلحة النوويذذذة، أكذذذدت الذذذدول األطذذذراف علذذذى أن 

دم االنتشذذذار وأهنذذذا الركيذذذزة األساسذذذية املعاهذذذدة مذذذا زالذذذت بذذذور النظذذذام العذذذاملي لعذذذ
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لنذذذذذذذزع السذذذذذذالح النذذذذذذووي. ومذذذذذذع ذلذذذذذذك جذذذذذذاء قذذذذذذرار مجهوريذذذذذذة كوريذذذذذذا الدميقراطيذذذذذذة 
االنسذذحاب مذذن املعاهذذدة، وهذذو األول مذذن نوعذذه منذذذ أن دخلذذت املعاهذذدة حيذذز 

سذنة مضذت، لينذال بصذورة خاصذة مذن الثقذة يف فعاليذة تنفيذذها.  33النفاذ منذ 
علذذذذذى االنضذذذذذمام إىل معاهذذذذذدة احلظذذذذذر الشذذذذذامل وفيمذذذذذا طذذذذذرأت زيذذذذذادة ملحوظذذذذذة 

للتجذذذذارب النوويذذذذة إالي أن األمذذذذر مذذذذا زال ساجذذذذة إىل املزيذذذذد مذذذذن اجلهذذذذود لكفالذذذذة 
 .دخول هذه املعاهدة حي ز النفاذ

اجتمذذذذذذذاع السذذذذذذذذنتني األول  2003وعقذذذذذذذد يف نيويذذذذذذذورك يف متوز/يوليذذذذذذذه  - 67
روع باألسذذذذلحة للذذذذدول للنظذذذذر يف تنفيذذذذذ برنذذذذامج العمذذذذل ملنذذذذع االجتذذذذار غذذذذري املشذذذذ

الصذذذذغرية واألسذذذذلحة اخلفيفذذذذة مذذذذن مجيذذذذع جوانبهذذذذا ومكافحتهذذذذا والقضذذذذاء عليهذذذذا. 
دولذة قذادرة علذى تقذدة تقذارير  99وبعد سنتني من النشاق ال أكثر، أصذبحت 

موقذذذف وطنيذذذة. وقذذذد شذذذجعين الكثذذذري مذذذن املبذذذادرات الذذذيت تتخذذذذ علذذذى كذذذل مذذذن 
ار غذذري املشذذروع يف تلذذك الصذذعيد الذذوطين واإلقليمذذي والذذدويل للقضذذاء علذذى االجتذذ

األسذذلحة. وقذذد أكذذد االجتمذذاع ضذذرورة إقامذذة شذذراكات علذذى مجيذذع األصذذعدة مبذذا 
يف ذلك شذراكات مذع اجملتمذع املذدين ملسذاعدة الذدول علذى تنفيذذ برنذامج العمذل 

. ولسذذوف تواصذذل األمذذم املتحذذدة أداء دورهذذا يف 2001الذذذي يف اعتمذذاده عذذام 
فيذف أثذر هذذه التجذارة غذري املشذروعة تشجيع ومساعدة الذدول يف جهودهذا لتخ

 .باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة على األمن والتنمية وحقوق اإلنسان
  جزاءاتال  

مذا زالذت اجلذزاءات أداة مهمذة يف تعزيذز وصذون السذلم واألمذن الذدوليني  - 68
ومذذذذع ذلذذذذك فقذذذذد كذذذذان تذذذذواتر اسذذذذتخدامها يف أواخذذذذر عقذذذذد التسذذذذعينات مذذذذدعاة 

شذذذذأن أثرهذذذذا علذذذذى السذذذذكان املذذذذدنيني ونتائجهذذذذا علذذذذى احلالذذذذة لشذذذذواغل أثذذذذريت ب
اإلنسذذذذذانية يف البلذذذذذد املسذذذذذتهدف أو املنطقذذذذذة املقصذذذذذودة. ولقذذذذذد شذذذذذجعين التقذذذذذدم 
الذذذذذي يف إحذذذذرازه خذذذذالل الفذذذذرتة قيذذذذد االسذذذذتعراض ،ذذذذو صذذذذقل اجلذذذذزاءات الدوليذذذذة 
سيذذذث يذذذتم مذذذن خالهلذذذا تشذذذديد الضذذذغط علذذذى األهذذذداف املقصذذذودة مذذذع ختفيذذذف 

ية إىل أدا حذذذذد بالنسذذذذبة لعامذذذذة السذذذذكان والذذذذدول الثالثذذذذة. وبذذذذات اآلثذذذذار السذذذذلب
جملس األمن يطلب اآلن كثذريا تقذارير تقيذيم بشذأن اآلثذار اإلنسذانية املرتتبذة علذى 
أنظمذذذة اجلذذذزاءات احلاليذذذة واألنظمذذذة الذذذيت ميكذذذن أن تقذذذوم مسذذذتقبال. وقذذذد كلذذذف 

تلذذذذذذذك  مكتذذذذذذذب تنسذذذذذذذيق الشذذذذذذذؤون اإلنسذذذذذذذانية باألمانذذذذذذذة العامذذذذذذذة، بواليذذذذذذذة إجذذذذذذذراء
التقييمذذذات. وباإلضذذذافة إىل تشذذذكيل أفرقذذذة خذذذرباء وآليذذذات للرصذذذد فذذذ ن حتسذذذذني 
تنفيذذذذذ اجلذذذذزاءات احملذذذذددة األهذذذذداف يتطلذذذذب بذذذذدوره تقذذذذدة تقذذذذارير مذذذذن جانذذذذب 
الذذذدول علذذذى أسذذذاس منذذذتظم ودقيذذذق ومتسذذذم بالشذذذفافية. وهذذذذا اإلبذذذالة بالتقذذذارير 

عذذن جذذدواه  يسذذاعد جلذذان اجلذذزاءات علذذى التحقذذق مذذن مسذذتوى االمتثذذال، فضذذال
يف حتديد املساعدات التقنيذة الذيت تطلبهذا الذدول لتحسذني التنفيذذ. وإنذين ألشذعر 
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باالرتيذذاح عنذذدما أنذذوه بذذأن بعذذض النتذذائج املتحصذذلة مذذن عمليذذة اسذذتوكهومل لتنفيذذذ 
اجلذذزاءات احملذذددة األهذذداف قذذد انعكسذذت يف تعزيذذز مقتضذذيات اإلبذذالة الذذواردة 

مذذذذا أود أن أشذذذذذجع علذذذذذى إجذذذذذراء (. ك2003) 1455يف قذذذذرار جملذذذذذس األمذذذذذن 
املزيذذذذذذد مذذذذذذن مناقشذذذذذذات اخلذذذذذذرباء بشذذذذذذأن االسذذذذذذتخدام املمكذذذذذذن للتذذذذذذدابري احملذذذذذذددة 

 .األهداف من أجل منع أو احتواء الصراع
وقذذذذذد يف تعزيذذذذذز أو توسذذذذذيع اجلذذذذذزاءات املفروضذذذذذة ضذذذذذد الصذذذذذومال وليربيذذذذذا  - 69

ضذد  وأعضاء الطالبان والقاعدة. علذى أن جملذس األمذن رفذع اجلذزاءات املفروضذة
االحتذذذذاد الذذذذوطين لالسذذذذتقالل التذذذذام ألنغذذذذوال )يونيتذذذذا( يف ضذذذذوء انتهذذذذاء احلذذذذرب يف 

جيذذذذدد تذذذذدابري احلظذذذذر ضذذذذد  أنغذذذذوال وحتذذذذويل يونيتذذذذا إىل حذذذذزب سياسذذذذي، وقذذذذرر أال
اسذذذذذترياد املذذذذذاس اخلذذذذذام مذذذذذن سذذذذذرياليون يف ضذذذذذوء املشذذذذذاركة الكاملذذذذذة مذذذذذن جانذذذذذب 

ري احلظذذذذر املتصذذذذلة احلكومذذذذة يف عمليذذذذة كمذذذذربيل. كمذذذذا أهنذذذذى اجمللذذذذس مجيذذذذع تذذذذداب
 .بالتجارة مع العراق باستثناء تلك املتعلقة بالتزويد باألسلحة

 ثانيالفصل ال
 وفاء بااللتزامات اإلنسانيةال  

طذذرأت حتسذذينات ملموسذذة كمذذا حذذدثت نكسذذات مثذذرية للقلذذق يف جمذذال  - 70
الشذذذذؤون اإلنسذذذذانية علذذذذى مذذذذدار العذذذذام املاضذذذذي. ففيمذذذذا بذذذذدت صذذذذراعات طويلذذذذة 

وال وسذذرياليون والسذذودان وكأهنذذا حتركذذت ،ذذو احلذذل علذذى مذذا يبذذدو األجذذل يف أنغذذ
ومبذا  فذف مذن وطذأة احلالذة اإلنسذانية يف تلذك البلذدان، جذاء انذدالع القتذال يف 
شذذذذذرقي مجهوريذذذذذة الكونغذذذذذو الدميقراطيذذذذذة ويف كذذذذذوت ديفذذذذذوار وليربيذذذذذا ليزيذذذذذد تفذذذذذاقم 

راعات الطويلذذذة املعانذذذاة اإلنسذذذانية املذذذدميرة أصذذذال يف تلذذذك املنذذذاطق. كمذذذا أن الصذذذ
األجذذل يف كولومبيذذا ويف األرض الفلسذذطينية احملتلذذة مذذا زالذذت مثذذارا لقلذذق عميذذق. 
وقذذذد حذذذدثت كذذذوارث طبيعيذذذة عديذذذدة فذذذنجم عنهذذذا مزيذذذد مذذذن املعانذذذاة وخسذذذذائر 
األرواح وأدت يف بعذذذذذذض األمذذذذذذاكن إىل إحلذذذذذذاق أذى شذذذذذذديد بالسذذذذذذكان الذذذذذذذين  

عديذة كاملالريذا والسذل كانت قد عصفت هبذم فعذال نذوازل احلذرب أو األمذراض امل
 .وفريوس نق  املناعة البشرية/اإليدز بوجه خاص

وكذذذذم سذذذذعت منظومذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة لالسذذذذتجابة لألزمذذذذات اإلنسذذذذانية  - 71
املتعذذذذددة بصذذذذورة منصذذذذفة وحاذقذذذذة علذذذذى السذذذذواء وحرصذذذذت يف صذذذذميم جهودهذذذذا 
علذذذى اتبذذذذاع مبذذذذادئ اإلنسذذذذانية واحليذذذذدة وعذذذذدم التحيذذذذز. وب ذذذذذلت أنشذذذذطة واسذذذذعة 

نطذذاق علذذى مذذدار العذذام مبذذا يكفذذل اسذذتجابة إنسذذانية أكثذذر جتانسذذا وتناسذذقا مذذن ال
الناحيذذذة االسذذذرتاتيجية ويف ذلذذذك مذذذن خذذذالل املزيذذذد مذذذن تذذذدعيم عمليذذذة النذذذداءات 
املوحذذذذذذذدة والشذذذذذذذراكات مذذذذذذذع البلذذذذذذذدان املسذذذذذذذتفيدة واملنظمذذذذذذذات غذذذذذذذري احلكوميذذذذذذذة 

 .واملؤسسات الدولية األخرى
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دة الالجئين والسكان التحدي المتمثل في حماية ومساع  

 المشردين
على مدى العام املاضذي أتاحذت عمليذات السذالم الوليذدة يف كثذري مذن  - 72

البلذذدان الذذيت كانذذت يف السذذابق قذذد مزقتهذذا احلذذرب، فرصذذا إلضذذفاء حتسذذني واسذذع 
النطذذاق علذذى حيذذاة الكثذذريين ممذذن عذذادوا مذذن الالجئذذني واملشذذردين داخليذذا. ففذذي 

مذن املشذردين داخليذا إىل ديذارهم  750 000ـ و أفغانستان، عاد مليونذا الجذ
 000يقذذرب مذذن  بعذذد سذذقوق نظذذام الطالبذذان. ويف أنغذذوال، أعيذذد إىل ديذذارهم مذذا

مذذذذذذن الالجئذذذذذذني مذذذذذذن البلذذذذذذدان اجملذذذذذذاورة كمذذذذذذا أن أكثذذذذذذر مذذذذذذن مليذذذذذذون مذذذذذذن  130
 000األشذذخاص املشذذردين داخليذذا عذذادوا إىل قذذراهم. ويف سذذرياليون، عذذاد ،ذذو 

ن غينيذذذذذا وليربيذذذذذا ومذذذذذا يقذذذذذرب مذذذذذن جممذذذذذوع السذذذذذكان الجذذذذذـ إىل ديذذذذذارهم مذذذذذ 75
املشذذذردين داخليذذذا عذذذادوا أو أعيذذذد تذذذوطينهم سلذذذول شذذذهر كذذذانون األول/ديسذذذمرب 

مذذذذذن األشذذذذذخاص الذذذذذذين  240 000. ويف سذذذذذري النكذذذذذا، عذذذذذاد ،ذذذذذو 2002
أخرجذذوا عنذذذوة مذذذن ديذذذارهم إىل منذذذاطقهم األصذذلية بعذذذد بذذذدء مفاوضذذذات السذذذالم  

نسذذذمة مذذذن مجهوريذذذة  170 000عذذذددهم كمذذذا أن غالبيذذذة األشذذذخاص البذذذالغ 
 2001مقذذدونيا اليوغوسذذالفية السذذابقة ممذذن كذذانوا قذذد فذذروا مذذن ديذذارهم يف عذذام 
 .أصبحوا ب مكاهنم العودة وجاء ذلك كمؤشر لنهاية حالة الطوارئ

وتتجسذذذذد املأسذذذذاة يف أن ماليذذذذني مذذذذن الالجئذذذذني حذذذذول العذذذذامل مذذذذا زالذذذذوا  - 73
ع واالضذذطراب دون أن يلذذذوح أمذذذامهم ضذذحايا حللقذذذات مفرغذذذة تذذدور بذذذني الصذذذرا 

سوى بصي  ضئيل من آمال العذودة. ففذي أفريقيذا وحذدها يوجذد ثالثذة ماليذني 
مبذا يف ذلذك الجئذون مذن مجهوريذة ” طذال أمذدها“نسمة يعيشون حاالت جلذوء 

الكونغذذو الدميقراطيذذة وإريرتيذذا والصذذومال والسذذودان. ويف الصذذحراء الغربيذذة مذذا زال 
يف املخيمذذات ألكثذذر مذذن ربذذع قذذرن منذذذ بذذدء النذذزاع ومذذا ألفذذا يعذذانون  165،ذذو 

زالذذوا بانتظذذار حذذل سياسذذي. وبذذرغم مذذا أحذذرز مذذن تقذذدم يف أفغانسذذتان فذذال يذذزال 
مليذذذذذذون مذذذذذذن الالجئذذذذذذني األفغذذذذذذان مقيمذذذذذذني يف مجهوريذذذذذذة إيذذذذذذران  1.1أكثذذذذذذر مذذذذذذن 
مليذذذذذون يف باكسذذذذذتان. وبشذذذذذكل عذذذذذام، قذذذذذدر جممذذذذذوع عذذذذذدد  1.2اإلسذذذذذالمية و 

مليذون نسذذمة، وهذذو رقذذم  10.3مبذا يقذذرب مذذن  2003ام الالجئذني يف أوائذذل عذذ
يف املائذذة باملقارنذذة بعذذام مضذذى.  14مليذذون نسذذمة، أو بنسذذبة  1.3يقذذل مبقذذدار 

بيذذذذد أن جممذذذذذوع األفذذذذذراد الذذذذذين تنشذذذذذغل هبذذذذذم مفوضذذذذية األمذذذذذم املتحذذذذذدة لشذذذذذؤون 
الالجئذذذذني، مبذذذذن يف ذلذذذذك الالجئذذذذون، وطذذذذالبو اللجذذذذوء، واألشذذذذخاص املشذذذذردون 

مليذذون  19.8ن عذذادوا خذذالل السذذنة، زاد زيذذادة طفيفذذة مذذن داخليذذا، فضذذل عمذذ
مليذذذذون نسذذذذمة يف أوائذذذذل  20.5ليصذذذذل إىل ،ذذذذو  2002نسذذذذمة يف أوائذذذذل عذذذذام 

. وفيمذذا متكذذن الجئذذون كثذذريون مذذن العذذودة إىل دريذذاهم، فقذذد أجذذرب 2003عذذام 
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ألذذف شذذخ  آخذذر علذذى أن يفذذروا مذذن ديذذارهم ليصذذبحوا الجئذذني يف  300،ذذو 
( ومجهوريذذذذذذذذذة الكونغذذذذذذذذذو 29 000ن بورونذذذذذذذذذدي )وأغلذذذذذذذذذبهم مذذذذذذذذذ 2002عذذذذذذذذذام 

(. وقذذذد حذذذدثت أكذذذرب تذذذدفقات 105 000( وليربيذذذا )39 000الدميقراطيذذذة )
مذذذذذن الالجئذذذذذني إىل اخلذذذذذارو يف أفريقيذذذذذا. وأفضذذذذذت الصذذذذذراعات يف كذذذذذوت ديفذذذذذوار 
وليربيا إىل حاالت تشذريد مأسذاوية علذى طذول املنطقذة الفرعيذة بأسذرها وأطلقذت 

البلذذدان اجملذذاورة فيمذذا هذذددت بذذاخلطر جهذذود توطيذذد شذذرارة زعزعذذة االسذذتقرار يف 
 .دعائم االستقرار يف سرياليون

وبذذذذذرغم أن الذذذذذدول هذذذذذي الذذذذذيت تتحمذذذذذل املسذذذذذؤولية األوليذذذذذة عذذذذذن رعايذذذذذة  - 74
مواطنيهذا، فذ ن مفوضذية األمذم املتحذدة لشذؤون الالجئذني أصذبحت يف السذذنوات 

احتياجذات محايذذة  األخذرية أكثذر انشذغاال باالسذتجابة للحذذاالت الذيت تكذون فيهذا
األشذذخاص املشذذردين داخليذذا مماثلذذة الحتياجذذات الالجئذذني. ومذذا زال أكثذذر مذذن 

ماليذذذذذذني مذذذذذذن األشذذذذذذخاص املشذذذذذذردين داخليذذذذذذا يكابذذذذذذدون املعانذذذذذذاة واألذى يف  6
بورونذذذذذذدي وكولومبيذذذذذذا والسذذذذذذودان. ويف مجهوريذذذذذذة الكونغذذذذذذو الدميقراطيذذذذذذة، شذذذذذذابت 

تمرار يف سذذفك الذذدماء التفذذاؤل بشذذأن  ذذاح مفاوضذذات السذذالم، أحذذداث االسذذ
وحذذذذذاالت التشذذذذذرد وخاصذذذذذة يف منطقذذذذذة إيتذذذذذوري. أمذذذذذا يف إندونيسذذذذذيا، فقذذذذذد جذذذذذاء 
اسذذتئناف هجذذوم عسذذكري ضذذد احلركذذة االنفصذذالية يف أتشذذيه ليفضذذي إىل تشذذريد 

مذذذن األشذذذخاص املشذذذردين  370 000يقذذذرب مذذذن  آالف مذذذن البشذذذر. واذذذة مذذذا
خذرى فذ ن أعمذال ممثلذي داخليا موجودون اآلن يف االحتذاد الروسذي. مذن ناحيذة أ

املعذذذذذين باألشذذذذذخاص املشذذذذذردين داخليذذذذذا أسذذذذذهمت إسذذذذذهاما ملموسذذذذذا يف جذذذذذذب 
االهتمذذام الذذدويل وتعزيذذز االسذذتجابة إزاء مشذذكلة التشذذريد الذذداخلي. ومذذن شذذأن 
املبادئ التوجيهية املتعلقة باملشذردين داخليذا، الذيت شذارك يف وضذعها ممثلذي ومعذه 

فر التوجيذذه جلميذذع العناصذذر ذات الصذذلة وأن فريذذق مذذن اخلذذرباء القذذانونيني، أن تذذو 
تطذذرح حقوقذذا وضذذمانات قابلذذة للتطبيذذق يف مجيذذع املراحذذل املتصذذلة بالقضذذية، أي 
خذذذالل التشذذذرد والعذذذودة وإعذذذادة التذذذوطني وإعذذذادة الذذذدمج. كمذذذا أن هذذذذه املبذذذادئ 
التوجيهيذذذذة مذذذذا برحذذذذت تراعذذذذى بذذذذاطراد يف أعمذذذذال املنظمذذذذات اإلقليميذذذذة بذذذذل أهنذذذذا 

تشذذذريعات بشذذذأن حذذذاالت التشذذذرد الذذذداخلي يف عذذذدد مذذذذن  أعانذذذت علذذذى وضذذذع
البلذذدان. وقذذد حافظذذت الوحذذدة املعنيذذة بالتشذذريد الذذداخلي ضذذمن مكتذذب تنسذذيق 
الشذذذؤون اإلنسذذذانية علذذذى بذذذور اهتمامهذذذا بشذذذأن تقذذذدة العذذذون يف أزمذذذات بذذذددة 
مذذذن التشذذذريد الذذذداخلي، فيمذذذا عملذذذت علذذذى تعزيذذذز التحسذذذينات الذذذيت متيذذذت علذذذى 

مذذذذم املتحذذذذدة بأسذذذذرها فيمذذذذا يتصذذذذل مبعاجلذذذذة هذذذذذه األزمذذذذات. صذذذذعيد منظومذذذذة األ
فحلقذذذذات العمذذذذل التدريبيذذذذة ومشذذذذورة اخلذذذذرباء وتوجيهذذذذاهتم الذذذذيت تقذذذذدمها الوحذذذذدة 
بالتعذذاون مذذع شذذركائها اإلنسذذانيني اآلخذذرين أفضذذت علذذى سذذبيل املثذذال إىل إثذذارة 
االهتمذذذذذام لذذذذذدى السذذذذذلطات يف السذذذذذودان بشذذذذذأن وضذذذذذع سياسذذذذذة وطنيذذذذذة معنيذذذذذة 

 .املشردين داخلياباألشخاص 
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علذذذى أن عذذذودة الالجئذذذني والسذذذكان املشذذذردين تطذذذرح حتذذذديات هائلذذذة.  - 75
فالتوصل إىل حلول مستدامة ينطذوي علذى املهمذة الشذاقة املتمثلذة يف إعذادة بنذاء 
االقتصذذذذادات املذذذذدمرة وإجيذذذذذاد فذذذذرص عمذذذذذل جمزيذذذذة للسذذذذذكان الذذذذذين ال يكذذذذذادون 

يف هذذذذا الصذذذدد مذذذا أشذذذري إليذذذه يعرفذذذون شذذذيئا سذذذوى احلذذذرب. ومذذذن الذذذن هج املتبعذذذة 
)إعذذادة التذذوطني وإعذذادة الذذدمج وإعذذادة التأهيذذل ” اإلعذذادات األربذذع“علذذى أنذذه 

وإعادة التعمذري( ومذن شذأنه أن جيمذع علذى صذعيد واحذد بذني العناصذر اإلنسذانية 
واإلمنائيذذذذة يف سذذذذياق حذذذذاالت مذذذذا بعذذذذد الصذذذذراع. ويف سذذذذرياليون وسذذذذري النكذذذذا، 

شذؤون الالجئذني علذى التعذاون مذع برنذامج األمذم دأبت مفوضذية األمذم املتحذدة ل
املتحذذذدة اإلمنذذذائي مذذذن أجذذذل التوجيذذذه الفعذذذال للمسذذذاعدات اإلمنائيذذذة ومسذذذاعدات 
إعذذادة الذذذدمج املقدمذذة إىل املنذذذاطق الذذذيت تضذذم أعذذذدادا كبذذذرية مذذن العائذذذدين. كمذذذا 

يف كذذذذل مذذذذن أفغانسذذذذتان ” اإلعذذذذادات األربذذذذع“يسذذذذتمر تعذذذذاون خذذذذاص يف جمذذذذال 
لسذذذذذواء. وتؤكذذذذذد دراسذذذذذة جلامعذذذذذة األمذذذذذم املتحذذذذذدة علذذذذذى أن إدارة وإريرتيذذذذذا علذذذذذى ا

حتركات الالجئذني ومحايذة األشذخاص املشذردين ينبغذي أن تشذك ل جذزءا ال يتجذزأ 
 .من تسوية الصراعات وبناء السالم واألمن اإلقليمي

ويف البلذذذذذدان الناميذذذذذة الذذذذذيت تستضذذذذذيف الالجئذذذذذني، ظذذذذذل انعذذذذذدام األمذذذذذن  - 76
عناصذذذذذر مسذذذذذلحة لتخذذذذذرتق خميمذذذذذات الالجئذذذذذني مشذذذذذكلة كذذذذذربى. فقذذذذذد تسذذذذذللت 

مبذذذن يف  -ومسذذتوطناهتم. كمذذا أن التجنيذذد القسذذذري لالجئذذني وخاصذذة األطفذذال 
مذذذن جانذذذب القذذذوات احلكوميذذذة ومجاعذذذات  -ذلذذذك م ذذذن يف تسذذذرحيهم يف السذذذابق 

املتمردين كان بدوره مثار قلق كبذري. ومثذل هذذه املشذاكل كانذت سذائدة بالذذات 
لذذذذذى مذذذذذدار السذذذذذنة املاضذذذذذية. ففذذذذذي غينيذذذذذا، اضذذذذذطرت يف منطقذذذذذة غذذذذذرب أفريقيذذذذذا ع

الجذذـ مذذن خمذذيم قذذرب احلذذدود  33 000مفوضذذية األمذذم املتحذذدة إىل نقذذل ،ذذو 
مذذذذيال تقريبذذذذا عقذذذذب غذذذذارات  250الليربيذذذذة إىل موقذذذذع أكثذذذذر أمنذذذذا علذذذذى مسذذذذافة 

 .متكررة شنتها مجاعات ليربية مسلحة
مذذة األمذذم وقذذد رصذذدت مفوضذذية األمذذم املتحذذدة لشذذؤون الالجئذذني ومنظ - 77

املتحذذدة للطفولذذة )اليونيسذذيف( والوكذذاالت الشذذريكة مذذوارد ال يسذذتهان هبذذا علذذى 
مذذذدار العذذذام لتحسذذذني محايذذذة النسذذذاء واألطفذذذال الالجئذذذني ألن الفتيذذذات والنسذذذاء  
كذذذذذذذن ي سذذذذذذذتهدفن بانتظذذذذذذذام سمذذذذذذذالت عنذذذذذذذف جنسذذذذذذذانية الطذذذذذذذابع مبذذذذذذذا يف ذلذذذذذذذك 

اجلنسذذي. ويف معذذرض االغتصذاب والتشذذويه والبغذاء واحلمذذل القسذذري واالسذرتقاق 
الذذرد علذذى حذذوادث العنذذف اجلنسذذي والعنذذف القذذائم علذذى أسذذاس نذذوع اجلذذنس يف 
خميمذذات الالجئذذني اختذذذت سلسذذلة مذذن التذذدابري الوقائيذذة والعالجيذذة مبذذا يف ذلذذك 
إجياد نظم التحقيذق وآليذات االنتصذاف وبذرامج مذؤازرة اجملذين علذيهم. ويف غينيذا، 

وميذة الشذريكة معهذا بتعزيذز إنشذاء رابطذات قامت املفوضذية واملنظمذات غذري احلك
لالجئذذني يف املخيمذذات دعمذذا إلجذذراءات منذذع حذذوادث العنذذف اجلنسذذي والعنذذف 
القذذائم علذذى أسذذاس جنسذذاين والتصذذدي هلذذا. ويف سذذرياليون ن ظمذذت محلذذة توعيذذة 
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بواسذذذذطة املفوضذذذذية يف مجيذذذذع املخيمذذذذات ويف اجملتمعذذذذات احملليذذذذة احمليطذذذذة هبذذذذا ويف 
رعايذذة املؤقتذذة. كمذذا اختذذذت تذذدابري أخذذرى يف سذذرياليون و لذذت أربعذة مذذن مراكذذز ال

مذذذذا يلذذذذي: إقامذذذذة نظذذذذام رصذذذذد بلذذذذي وآليذذذذة للشذذذذكاوى يف املخيمذذذذات، وتذذذذدريب 
العذذذذذاملني يف اجملذذذذذاالت اإلنسذذذذذانية فيمذذذذذا يتعلذذذذذق بقضذذذذذايا االعتذذذذذداء واالسذذذذذتغالل 
اجلنسذذي، وتذذدريب الشذذرطة علذذى إجذذراء املقذذابالت يف قضذذايا االعتذذداء اجلنسذذذي 

سذذذذذتغالل اجلنسذذذذذي والعنذذذذذف األسذذذذذري. كمذذذذذا شذذذذذاركت اليونيسذذذذذيف وبرنذذذذذامج واال
األغذيذذة العذذاملي واملنظمذذات غذذري احلكوميذذة الشذذريكة يف قيذذادة عمليذذات تذذدريب 
ملذذذوظفي األمذذذم املتحذذذدة، واملنظمذذذات غذذذري احلكوميذذذة، واملنظمذذذات الشذذذريكة ملنذذذع 

 .هاالستغالل اجلنسي يف ستة بلدان باجلنوب األفريقي وسبل التصدي ل
وقد شذهدت الفذرتة قيذد االسذتعراض حتذديات جديذدة حلمايذة الالجئذني  - 78

وجاء كثري منهذا مرتبطذا بتطذورات أوسذع نطاقذا يف السذاحة الدوليذة. وقذد أفضذت 
شواغل األمن إىل اتباع إجذراءات مراقبذة جديذدة ودقيقذة مذن جانذب الذدول عنذد 

لذذذيت يالقيهذذذا ملتمسذذذو نقذذاق الذذذدخول إىل أقاليمهذذذا مبذذذا زاد بذذذاطراد مذذذن الصذذذعوبة ا
اللجذذذوء لكذذذي حيصذذذلوا علذذذذى موافقذذذة علذذذى إجذذذراءات اللجذذذذوء. وتبذذذدو كثذذذري مذذذذن 
احلكومذذات وكأهنذذا انصذذاعت إلغذذراء تطبيذذق تذذدابري متييزيذذة لتقييذذد إمكانيذذة دخذذول 
مجيذع املهذذاجرين احملتملذذني بذذم ن يف ذلذذك طذذالبو اللجذوء. كمذذا أصذذبحت حذذاالت 

البلذذدان. وأدى ذلذذك إىل النيذذل كثذذذريا االحتجذذاز التعسذذفي أمذذرا شذذائعا يف بعذذذض 
مذذذذن املذذذذؤازرة الشذذذذعبية لعمليذذذذة اللجذذذذوء، كمذذذذا بذذذذات الالجئذذذذون يواجهذذذذون مشذذذذاعر 
جمحفذذذة مذذذن التشذذذكك والتحيذذذز وب غذذذض األجانذذذب. وإدراكذذذا ملشذذذروعية الشذذذواغل 
األمنية الذيت تسذاور الذدول وتذرتبط مبحذور اللجذوء اهلجذرة، فقذد عكفذت مفوضذية 

ف سذذذذبل للعمذذذذل مذذذذع احلكومذذذذات بشذذذذأن هذذذذذه شذذذذؤون الالجئذذذذني علذذذذى اكتشذذذذا
إ ذذذذذذاز املشذذذذذذاورات العامليذذذذذذة املتعلقذذذذذذة باحلمايذذذذذذة  2002القضذذذذذذايا. وشذذذذذذهد عذذذذذذام 

الدوليذذذة، وشذذذاركت فيهذذذا الذذذدول واملنظمذذذات احلكوميذذذة الدوليذذذة واملنظمذذذات غذذذري 
احلكوميذذذذة واألكذذذذادمييون وممارسذذذذو القذذذذانون والالجئذذذذون. وكذذذذان مذذذذن نتيجذذذذة هذذذذذه 

مايذذة تعكذذس التزامذذا متجذذددا مبعاجلذذة الثغذذرات القائمذذة العمليذذة اعتمذذاد خطذذة للح
يف جمال احلمايذة الدوليذة. وباعتبذار أن مفوضذية األمذم املتحذدة لشذؤون الالجئذني 

مذذذذذا بعذذذذذد “جذذذذذزء مذذذذذن هذذذذذذا االلتذذذذذزام إزاء تلذذذذذك العمليذذذذذة فقذذذذذد أطلقذذذذذت مبذذذذذادرة 
الذذذذيت يتمثذذذذل هذذذذدفها يف وضذذذذع ترتيبذذذذات خاصذذذذة تعذذذذزز حلذذذذوال دائمذذذذة ” االتفاقيذذذذة
 .أكثر عدال لألعباء وتقامسا

 
إيصال المساعدة اإلنسانية وتحدي قصور التمويل في   

 حاالت الطوارئ
علذذذذى ،ذذذذو مذذذذا ذكذذذذرت  آنفذذذذا، ظلذذذذت عمليذذذذة النذذذذداءات املوحذذذذدة تتعذذذذزز  - 79
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بوصذذذفها أداة للتخطذذذيط االسذذذرتاتيجي لألمذذذم املتحذذذدة وشذذذركائها. وخذذذالل فذذذرتة 
ء موحذذذذذدا للمسذذذذذاعدة نذذذذذدا 27اإلبذذذذذالة، أصذذذذذدرت األمذذذذذم املتحذذذذذدة وشذذذذذركاؤها 

بليذذذذذون دوالر مذذذذذن اجملتمذذذذذع الذذذذذدويل. أمذذذذذا  5.8اإلنسذذذذذانية فطلبذذذذذت مذذذذذا جمموعذذذذذه 
متوز/يوليذذذذه  21االسذذذذتجابة الشذذذذاملة هلذذذذذه النذذذذداءات فكانذذذذت قذذذذد وقفذذذذت يذذذذوم 

يف املائذة. ومذذن خذالل األمذذوال الذيت أتيحذذت، حذو ولذذو  52عنذد نسذذبة  2003
املتحذدة أن تقذدم األغذيذة مل تكن عند املستوى املرغذوب بذه، اسذتطاعت األمذم 

مليونذذذا مذذذن  45واملذذذأوى واألدويذذذة وغذذذري ذلذذذك مذذذن مسذذذاعدات إنقذذذاذ احليذذذاة إىل 
 .ضحايا الصراعات واجلفاف وغري ذلك من حاالت الطوارئ

وقذد دعذم جمتمذع املذا،ني بسذخاء العمليذات اإلنسذانية لربنذامج األغذيذة  - 80
. ومذذع 2002ار عذذام بليذذون دوالر علذذى مذذد 1.8يقذذرب مذذن  العذذاملي فقذذدم مذذا

ذلذذك فمذذذن بذذني عمليذذذات الربنذذامج عمليذذذات مذذا مل يذذذتم متويلهذذا كذذذامال. ومذذذن ن 
فذذ ن أوجذذه الذذنق  الكبذذذرية نالذذت مذذن جهذذود املسذذذاعدة يف مواقذذع مثذذل كولومبيذذذا 
وإريرتيذذذا واألراضذذذي الفلسذذذطينية احملتلذذذة والسذذذودان وطاجيكسذذذتان. وباإلضذذذافة إىل 

عنذذذذدما تقذذذذرتن  مذذذذن املعونذذذذات الغذائيذذذذة إال ذلذذذك ال ميكذذذذن إدراك املنذذذذافع العائذذذذدة
بذذذربامج أخذذذرى. فالتمويذذذل الكذذذايف للمسذذذاعدات غذذذري الغذائيذذذة يعذذذد بالتذذذايل أمذذذرا 
جوهريذذا لكفالذذة  ذذاح اإلجذذراءات اإلنسذذانية. ويتعذذني ملثذذل هذذذه املسذذاعدات غذذري 
الغذائيذة أن تشذذمل دعمذذا السذذتعادة سذذبل كسذذب العذذيش مبذذا يف ذلذذك مذذا يذذتم يف 

زراعذذذة. وقذذذد أدى قصذذذور التمويذذذل حلذذذاالت الطذذذوارئ وألنشذذذطة قطاعذذذات مثذذذل ال
إعذادة التأهيذذل املبكذرة الذذيت تتوالهذا منظمذذة األغذيذة والزراعذذة لألمذم املتحذذدة، إىل 
هتديد قدرهتا على مسذاعدة األشذخاص املشذردين وغذريهم مذن األفذراد املتضذررين 

 .من جراء الكوارث من أجل استعادة قدرهتم اإلنتاجية
الذذت بذذرامج القطذذاع الصذذحي يف النذذداءات املوحذذدة تعذذاين معانذذاة ومذذا ز  - 81

يف املائذذة مذذن  10شذذديدة مذذن قصذذور املذذوارد إذ أهنذذا ال تتلقذذى يف املتوسذذط سذذوى 
املذذوارد املطلوبذذة. ومذذع ذلذذك فقذذد عملذذت منظمذذة الصذذحة العامليذذة علذذى مكافحذذة 

علذذذذى  وبذذذذاء املالريذذذذا واحلمذذذذى املخيذذذذة الشذذذذوكية والكذذذذولريا يف بورونذذذذدي وسذذذذاعدت
التصذذذذدي لوبذذذذاء احلمذذذذى الصذذذذفراء يف غينيذذذذا وكانذذذذت قذذذذادرة علذذذذى االسذذذذتجابة إزاء 

سذاعة. ن  48اندالع حلمذى السذا يف خميمذات اللجذوء يف سذرياليون يف غضذون 
جذذاءت املتالزمذذة التنفسذذية احلذذادة الوخيمذذة )سذذارس( مبثابذذة أول مذذرض مسذذتجد 

حة العامليذذة مذذن يشذذهده القذذرن احلذذادي والعشذذرون. وعنذذدما متكنذذت منظمذذة الصذذ
، أصذذذذبح واضذذذذحا أن هذذذذذا املذذذذذرض 2003حتديذذذذده ألول مذذذذرة يف شذذذذباق/فرباير 

ينتشذذر بسذذرعة يف املستشذذفيات، وأنذذه ينتقذذل مذذن خذذالل الطذذائرات وأن لذذيس اذذة 
عذذذذذالو فعذذذذذال لذذذذذه يف حذذذذذني أن ب مكانذذذذذه أن يسذذذذذبب أضذذذذذرارا هائلذذذذذة لالقتصذذذذذاد. 

ة لتحديذذذذد أسذذذذباب وقامذذذت منظمذذذذة الصذذذذحة العامليذذذذة بتنسذذذيق اإلجذذذذراءات العامليذذذذ
وباء سارس ومكافحة حاالت تفشذيه واحليلولذة بذني املذرض وبذني أن يصذبح أمذرا 
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مسذتقرا حيذث أنذه كذان ينتقذل مذن بلذذد إىل بلذد آخذر. مذن ناحيذة أخذرى اسذذتطاع 
صذذندوق األمذذذم املتحذذذدة للسذذكان أن يقذذذد م الرعايذذذة األساسذذية لألمومذذذة وللوقايذذذة 

ف املشذردين والالجئذني يف أكثذر مذن من فريوس نق  املناعذة البشذرية بذني صذفو 
عشذذذذذرة مذذذذذن البلذذذذذدان. ومذذذذذع ذلذذذذذك، ألن دعذذذذذم املذذذذذا،ني هلذذذذذذه االحتياجذذذذذات يف 
ذذزا فضذذال عذذن ذلذذك علذذى قلذذة  جمذذاالت الصذذحة اإل ابيذذة كذذان قاصذذرا بذذل كذذان مركي
مذذذن حذذذاالت الطذذذوارئ الشذذذديدة الوضذذذوح، فذذذ ن املسذذذاعدات املقدمذذذة لكثذذذري مذذذن 

اع مل تكذذذن كافيذذذة. علذذذى أن االهتمذذذام السذذذكان الذذذذين يواجهذذذون حذذذاالت الصذذذر 
الكذذذذايف  وانذذذذب الصذذذذحة مذذذذا زال أمذذذذرا جوهريذذذذا يف التصذذذذدي حلذذذذاالت الطذذذذوارئ 
اإلنسذذانية وهذذو يتطلذذب إجذذراءات متناسذذقة وتقذذدة األمذذوال الالزمذذة مذذن جانذذب 

 .املا،ني يف الوقت املناسب
ويذذذنجم عذذذن نقذذذ  التمويذذذل أثذذذر مباشذذذر بالذذذذات علذذذى حيذذذاة األطفذذذال  - 82
اء. وعلذذذى سذذذبيل املثذذذال فذذذ ن اطفذذذاض التمويذذذل علذذذى مذذذدار السذذذنة املاضذذذية  والنسذذذ

كذذذذان معنذذذذاه أن أعمذذذذال اليونيسذذذذيف مذذذذن أجذذذذل تقذذذذدة املسذذذذاعدات الصذذذذحية يف 
حذذاالت الطذذوارئ يف مجهوريذذة الكونغذذو اضذذطرت إىل الرتكيذذز علذذى منذذاطق اخلطذذر 

مذذذن ماليذذذني  1.2اجلسذذذيم ال علذذذى البلذذذد بأكملذذذه. وفيمذذذا كذذذان ينبغذذذي حتصذذذني 
 000األطفذذذال ضذذذد مذذذذرض احلصذذذبة فذذذذ ن التغطيذذذة الذذذذيت حتققذذذت مل تشذذذذمل إال 

طفذذذذل فقذذذذط نظذذذذرا الطفذذذذاض مسذذذذتوى املذذذذوارد الذذذذيت يف تلقيهذذذذا. ويف جمذذذذال  200
مدرسذذة مذذن املذذدارس الذذيت كانذذت ساجذذة إىل  120التعلذذيم مل يذذتم تغطيذذة سذذوى 
، مدرسذذذة. ويف مجهوريذذذة كوريذذذا الدميقراطيذذذة 1 700إعذذذادة جتهيذذذز وكذذذان عذذذددها 

مل يكذذذذذن متاحذذذذذا سذذذذذوى أنذذذذذواع بذذذذذدودة مذذذذذن األدويذذذذذة وبالذذذذذذات لعذذذذذالو أمذذذذذراض 
 .األطفال

وقد استمر النق  الشذامل يف املذوارد الذذي عانذت منذه مفوضذية األمذم  - 83
املتحذذدة لشذذؤون الالجئذذني علذذى مذذدى العذذام عائقذذا أمذذام اجلهذذود املبذولذذة لكفالذذة 

 إليهذذذا وخاصذذة يف أفريقيذذذا احلمايذذة واملسذذذاعدات املاديذذة الذذذيت كانذذت احلاجذذذة متذذسي 
، كانذذت امليزانيذذة العامذذة لذذدى املفوضذذية 2002جنذذويب الصذذحراء. ويف هنايذذة عذذام 

مليذذذون دوالر. وأدى  100مليذذذون دوالر ناقصذذذة التمويذذذل بنحذذذو  829والبالغذذذة 
ذلذذذك يف حذذذاالت كثذذذرية إىل تقلذذذي  املسذذذاعدات واخلذذذدمات، املخفضذذذة أصذذذال، 

ريهم مذذذن األفذذذراد الذذذذين يعذذذدون موضذذذع إىل أكثذذذر مذذذن أربعذذذة ماليذذذني الجذذذـ وغذذذ
 .سيما يف أفريقيا حيث االحتياجات أكرب ما تكون اهتمام املفوضية وال

وبذذذذرغم قيذذذذود التمويذذذذل، ومذذذذا أدت إليذذذذه مذذذذن تقلذذذذي  العمليذذذذات، فذذذذ ن  - 84
منظمذذذذذذة الصذذذذذذحة العامليذذذذذذة ومنظمذذذذذذة األمذذذذذذم املتحذذذذذذدة للطفولذذذذذذة وشذذذذذذركاءاا غذذذذذذري 

صذذذذذذذبة وللتزويذذذذذذذد بفيتذذذذذذذامني ألذذذذذذذف يف احلكذذذذذذذوميني شذذذذذذذنيوا محذذذذذذذالت ملكافحذذذذذذذة احل
أفغانسذذذذتان وأنغذذذذوال ويف بورونذذذذدي والصذذذذومال ويف أمذذذذاكن أخذذذذرى. وبذذذذني كذذذذانون 
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مذذذذذن ماليذذذذذني  15.3، يف حتصذذذذذني 2003وحزيران/يونيذذذذذه  2002الثاين/ينذذذذذاير 
سذذذذنة مذذذذن العمذذذذر ضذذذذد احلصذذذذبة، كمذذذذا تلقذذذذى  12األطفذذذذال بذذذذني سذذذذتة أشذذذذهر و 

ذذذالت فيتذذذامني ألذذذف يف أفغانسذذذتا يف  93ن )بنسذذذبة تغطيذذذة بلغذذذت األطفذذذال مكم 
طفذذل. ويف أنغذذوال، يف حتصذذني  35 000 املائذذة( ممذذا حذذال دون وفذذاة مذذا يقذذدر بذذذ

سذذذنة مذذذن العمذذذر يف الفذذذرتة  14 مذذذن ماليذذذني األطفذذذال بذذذني تسذذذعة أشذذذهر و 7.2
ضذذذذذد احلصذذذذذبة كمذذذذذا تلقذذذذذوا  2003وحزيران/يونيذذذذذه  2002بذذذذذني أيلول/سذذذذذبتمرب 

ة حتصذذذني( ممذذذا حذذذال دون وفذذذاة مذذذا يف املائذذذ 95مكمذذذالت فيتذذذامني ألذذذف )نسذذذبة 
يقذذدر بعشذذرة آالف طفذذل. كمذذا نظمذذت هيئذذات األمذذم املتحذذدة وشذذركاؤها أيامذذا 
وطنيذذة ناجحذذة للتحصذذني مذذن أجذذل القضذذاء علذذى شذذلل األطفذذال يف أفغانسذذتان 

وأيار/مذذذذايو  2002وليربيذذذذا والصذذذذومال والسذذذذودان. وبذذذذني شذذذذهر أيلول/سذذذذبتمرب 
شذذذذلل األطفذذذذال الفمذذذذوي إىل  مليذذذذون جرعذذذذة مذذذذن تطعذذذذيم 34، ق ذذذذدمت 2003
مليذذذون طفذذذل دون اخلامسذذذة مذذذن العمذذذر يف أفغانسذذذتان وذلذذذك مذذذن خذذذالل  6.5

جذذوالت خمتلفذذة أليذذام التحصذذني الوطنيذذة واحملليذذة. ومذذن املشذذجع مالحظذذة أنذذه مل 
يتم اإلبالة حو اآلن سوى عن حالة واحذدة مذن شذلل األطفذال يف هذذا العذام 

 .يف أفغانستان
ضذي عذددا مذن املنجذزات املهمذة يف أفغانسذتان ممذا أتذاح وشهد العام املا - 85

إحراز تقدم اقتصادي ملمذوس. ن جذاء هطذول األمطذار الغزيذرة يف بعذض أجذزاء 
البلذذذد، فضذذذال عذذذن سذذذقوق الثلذذذوو بغذذذزارة ممذذذا أدى إىل حتسذذذني احملاصذذذيل حيذذذث 
أصذذذبح املزيذذذد مذذذن السذذذكان قذذذادرين علذذذى تلبيذذذة احتياجذذذاهتم الغذائيذذذة األساسذذذية. 

عذذددا ال يسذذتهان بذذه مذذن األفغذذان، وال سذذيما مذذن النسذذاء واألطفذذال مذذا  علذذى أن
زال يف حذذذذذال مذذذذذن االستضذذذذذعاف حيذذذذذث مذذذذذا برحذذذذذوا يعتمذذذذذدون علذذذذذى املعونذذذذذات 

، قذذدم برنذذامج األغذيذذة العذذاملي الغذذذاء إىل أكثذذر مذذن 2002الغذائيذذة. ويف عذذام 
 طفل يف أفغانستان مذن خذالل برنذامج العذودة إىل املدرسذة، ودعبذم 323 700

أسذذذذرة، وسذذذذاعد علذذذذى تعزيذذذذز اخلدمذذذذة املدنيذذذذة مذذذذن  330 000عذذذذودة وتذذذذوطني 
مذذذذذن املذذذذذوظفني املذذذذذدنيني.  251 000خذذذذذالل تقذذذذذدة مكمذذذذذالت الرواتذذذذذب إىل 

وبذذرغم مذذا طذذرأ مذذن حتسذذن ملمذذوس، إال أن حالذذة األمذذن مذذا زالذذت تشذذكل عقبذذة  
 .كأداء أمام اإلجراءات اإلنسانية يف أفغانستان

ميقراطيذذة، أشذذار تقيذذيم حكذذومي للحالذذة التغذويذذة ويف مجهوريذذة كوريذذا الد - 86
لألطفذذذذال يف إجذذذذذراؤه بالتعذذذذاون مذذذذذع اليونيسذذذذذيف وبرنذذذذامج األغذيذذذذذة العذذذذذاملي، إىل 

. وقذذذذد أدت املسذذذذاعدات 2002 و 1998حتسذذذذن ملمذذذذوس طذذذذرأ بذذذذني عذذذذامي 
الغذائيذذذذة إىل اإلسذذذذهام مباشذذذذرة يف حتسذذذذني احلالذذذذة التغذويذذذذة للفئذذذذات املستضذذذذعفة 

الفئذذذذات مذذذذا زالذذذذت كبذذذذرية، بذذذذل إن احلالذذذذة ميكذذذذن أن  رغذذذذم أن احتياجذذذذات تلذذذذك
تتذذذذدهور مذذذذن جديذذذذد وقذذذذد اض ذذذذطر برنذذذذامج األغذيذذذذة العذذذذاملي إىل وقذذذذف عمليذذذذات 
التوزيذذع الذذيت يقذذوم هبذذا إىل ثالثذذة ماليذذني مسذذتفيد نظذذرا ألوجذذه الذذنق  يف التمويذذل 
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 .2002يف هناية سنة 
 عذذذذذذودة  إىل 2002ويف أنغذذذذذوال، أدت هنايذذذذذة الصذذذذذراع يف نيسذذذذذان/أبريل  - 87

كثيفذذذة لألشذذذخاص املشذذذردين داخليذذذا ولالجئذذذني وإىل فذذذتح منذذذاطق كذذذان متعذذذذرا 
مذذذذذن ماليذذذذني املشذذذذذردين  2.3الذذذذدخول إليهذذذذذا يف السذذذذابق. وتقذذذذذدر احلكومذذذذة أن 
مذذذذذن ماليذذذذذني النذذذذذاس. وقذذذذذد  1.4داخليذذذذذا عذذذذذادوا إىل ديذذذذذارهم ومذذذذذا زال مشذذذذذردا 

سذذاعدهم مبذذا اسذذتطاع برنذذامج األغذيذذة العذذاملي أن يزيذذد عذذدد األشذذخاص الذذذين ي
يف املائذذة ممذذا يذذدعم بقذذوة عمليذذة توطيذذد السذذالم الذذذي حتقذذق يف  80يفذذوق نسذذبة 

 .اآلونة األخرية كما أن اليونيسيف وسبعت فرص االلتحاق باملدارس
علذذى اجلانذذب اآلخذذر مذذا زالذذت احلالذذة اإلنسذذانية تذذزداد سذذوءا يف مجهوريذذة  - 88

ية. ومذا زالذت إمكانيذة الوصذول سذيما يف منطقتهذا الشذرق الكونغو الدميقراطية وال
إىل أشذذذذد الفئذذذذات استضذذذذعافا تشذذذذكل التحذذذذدي الرئيسذذذذي بفعذذذذل انعذذذذدام األمذذذذن 
واملالحقذذذات الذذذيت تشذذذنها األطذذذراف املتصذذذارعة فضذذذال عذذذن سذذذوء حالذذذة اهلياكذذذل 
األساسذذذذذية. فذذذذذالعنف املوجذذذذذه ضذذذذذد املذذذذذدنيني ضذذذذذارب أطنابذذذذذه وال سذذذذذيما العنذذذذذف 

نيسذذيف تعاونذذت مذذع شذذركائها مذذن اجلنسذذي ضذذد النسذذاء واألطفذذال. كمذذا أن اليو 
املنظمذذذات غذذذري احلكوميذذذة علذذذى تقذذذدة مسذذذاعدات سذذذيكولوجية ملذذذا يقذذذرب مذذذن 

امرأة ممن عشن بعد تعرضذهن للعنذف اجلنسذي يف جنذوب كيفذو فضذال  1 000
عذن تعزيذذز شذذبكات الذذدعم للمجتمعذذات احملليذذة. وعمذذل صذذندوق األمذذم املتحذذدة 

باحلاجذذذذذة إىل منذذذذذع العنذذذذذف للسذذذذذكان علذذذذذى توعيذذذذذة قذذذذذادة العسذذذذذكريني والشذذذذذرطة 
 .اجلنساين

ويف إثيوبيذذذا وإريرتيذذذا، سذذذاد اجلفذذذاف مذذذن جديذذذد ليزيذذذد زيذذذادة حذذذادة مذذذن  - 89
عذذدد السذذكان الذذذين بذذاتوا يف حاجذذة إىل مسذذاعدة غوثيذذة. ويسذذتلزم األمذذر مثذذل 
هذذذه املسذذاعدة مذذن أجذذل إنقذذاذ األرواح ومنذذع اهلجذذرات اجلماعيذذة واحلفذذا  علذذى 

زارعذذذذذون والرعذذذذذاة. ويف معذذذذذرض االسذذذذذتجابة إىل حالذذذذذة األصذذذذذول الذذذذذيت ميتلكهذذذذذا امل
مبعوثذذذا خاصذذذا معنيذذذا  2003تتفذذذاقم ن ذذذذ رها باسذذذتمرار، عيبنذذذت يف حزيران/يونيذذذه 

باألزمذذذة اإلنسذذذانية يف القذذذرن األفريقذذذي فقذذذام بزيذذذارة إثيوبيذذذا وإريرتيذذذا يف متوز/يوليذذذه 
تذذذذؤدي ظذذذذروف اجلفذذذذاف املسذذذذتمرة ومذذذذا يذذذذنجم عنهذذذذا مذذذذن آثذذذذار  . وفيمذذذذا2003

يلذذذذة األجذذذذل إىل زيذذذذادة مطذذذذردة يف عذذذذدد السذذذذكان الذذذذذين بذذذذاتوا يف حاجذذذذة إىل طو 
مسذاعدة إنسذانية يف كذال البلذذدين، فذ ن إثيوبيذا هذي الذذيت أصذيبت بالذذات مبعانذذاة 

 100أشذذد. وبذذرغم الذذدعم السذذخي مذذن جانذذب املذذا،ني ممذذا كفذذل مذذا يقذذرب مذذن 
لوكذذاالت لصذذاأ يف املائذذة مذذن احتياجذذات التمويذذل للنذذداء املوحذذد املشذذرتك بذذني ا

، إال أن مسذتويات سذوء التغذيذذة يف منذاطق شذو مذن الذذبالد 2003إثيوبيذا لعذام 
مليذذون نسذذمة  2.3حتذذدد أن هنذذاك  2003مذذا زالذذت تذذزداد. وسلذذول متوز/يوليذذه 

آخذذذذرين حيتذذذذاجون إىل مسذذذذاعدة حذذذذو هنايذذذذة العذذذذام وهبذذذذذا يصذذذذل العذذذذدد اإلمجذذذذايل 
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 .ةمليون نسم 13.1للمستفيدين إىل ما يزيد على 
وهتذذدد األزمذذة اإلنسذذانية يف اجلنذذوب األفريقذذي بذذأن تكذذون إحذذدى أشذذد  - 90

الكوارث اإلنسانية املعقذدة خذالل العقذد املاضذي. وقذد جذاءت نتيجذة مذزيج مذن 
العوامذذل الذذيت مذذن بينهذذا تذبذذذب هطذذول األمطذذار، والفقذذر والتذذدهور االقتصذذادي، 

مبذذذذرض فذذذذريوس وقصذذذذور سياسذذذذات األمذذذذن الغذذذذذائي، وارتفذذذذاع معذذذذدالت اإلصذذذذابة 
، ارتفذذذذذذع عذذذذذذدد األفذذذذذذراد 2002نقذذذذذذ  املناعذذذذذذة البشذذذذذذرية/اإليدز. وخذذذذذذالل عذذذذذذام 

مليذذذون نسذذذمة  12.8املعرضذذذني ملخذذذاطر االنعذذذدام الشذذذديد لألمذذذن الغذذذذائي مذذذن 
مليذذذذذذون نسذذذذذذمة. وبفضذذذذذذل سذذذذذذخاء دعذذذذذذم املذذذذذذا،ني اسذذذذذذتطاع برنذذذذذذامج  14.4إىل 

يف ليسذذوتو  األغذيذذة العذذاملي أن يعبذذـ قدرتذذه بسذذرعة ملسذذاعدة ماليذذني مذذن البشذذر
ومذذذذذالوي وموزامبيذذذذذق وسذذذذذوازيلند وزامبيذذذذذا وزمبذذذذذابوي. وعكفذذذذذت كيانذذذذذات األمذذذذذم 
املتحذذذدة علذذذى العمذذذل معذذذا يف إطذذذار املكتذذذب اإلقليمذذذي املشذذذرتك بذذذني الوكذذذاالت 
لذذذذذذدعم التنسذذذذذذيق مذذذذذذن أجذذذذذذل زيذذذذذذادة الذذذذذذوعي والتشذذذذذذديد علذذذذذذى ضذذذذذذرورة التحذذذذذذول 

التمذذذاس حلذذذول  يتجذذذاوز جمذذذرد االسذذذتجابة التقليديذذذة يف حذذذاالت الطذذذوارئ إىل ممذذذا
 .دائمة
وقذذذد اضذذذطلعت مبعذذذذوثيت اخلاصذذذة لالحتياجذذذذات اإلنسذذذانية يف اجلنذذذذوب  - 91

األفريقذذذي بذذذدور مهذذذم يف زيذذذادة وعذذذي املذذذا،ني إزاء الطذذذابع الفريذذذد هلذذذذه األزمذذذة، 
بوصذذفها أول حالذذة طذذوارئ رئيسذذية تلعذذب فيهذذا املعذذدالت املرتفعذذة مذذن اإلصذذابة 

دورا ملموسذذذذا يف تفذذذذاقم حالذذذذة الالأمذذذذن بفذذذذريوس نقذذذذ  املناعذذذذة البشذذذذرية/اإليدز 
الغذذذذائي وسذذذوء التغذيذذذة. وقذذذد جذذذاء وبذذذاء فذذذريوس نقذذذ  املناعذذذة البشذذذرية/اإليدز 
ليضذذذيف تعقيذذذدا جديذذذدا إىل األزمذذذات اإلنسذذذانية ممذذذا يتطلذذذب إعذذذادة التفكذذذري يف 
أمذذذر املسذذذاعدة اإلنسذذذانية. ومذذذن شذذذأن الذذذدروس املسذذذتفادة مذذذن هذذذذه االسذذذتجابة 

فقذذذذط علذذذذى تعذذذذديل الطرائذذذذق الذذذذيت يذذذذتم هبذذذذا حتليذذذذل األمذذذذن اإلقليميذذذذة أال تقتصذذذذر 
األنشذذذذطة املتصذذذذلة بالتغذيذذذذة فهذذذذي  الغذذذذذائي أو املخصصذذذذات مذذذذن األغذيذذذذة و/أو

تشذذذذري أيضذذذذا إىل أن مثذذذذل هذذذذذه اجلهذذذذود ساجذذذذة إىل أن تقذذذذرتن بذذذذ جراءات إمنائيذذذذة 
 .تتخذ يف حالة الطوارئ على مستوى القطاعني االجتماعي والصحي

عات القدميذذذذة واجلديذذذذدة الذذذذيت شذذذذهدهتا منطقذذذذة غذذذذرب وقذذذذد أدت الصذذذذرا - 92
أفريقيذذا إىل ضذذغوق شذذديدة الوطذذأة تعرضذذت هلذذا جهذذود التذذدخل اإلنسذذاين خذذالل 
العذذذام املاضذذذي وهذذذددت اسذذذتقرار البلذذذدان اجملذذذاورة اهلشذذذة. ويف إطذذذار اجتذذذاه مثذذذري 
للقلذذذق، جذذذاء تصذذذعيد الصذذذراع يف ليربيذذذا وجتذذذدد القتذذذال يف كذذذوت ديفذذذوار عالمذذذة 

صذذذذارخ حلمايذذذذذة املذذذذذدنيني فضذذذذال عذذذذذن الزيذذذذادة يف عمليذذذذذات جتنيذذذذذد  علذذذذى جتاهذذذذذل
واسذذذذتخدام األطفذذذذال يف الصذذذذراع املسذذذذلح واالسذذذذتهانة باألعمذذذذال اإلنسذذذذانية. ويف 
بيئذذذذة ال يسذذذذودها القذذذذانون أو النظذذذذام ثبذذذذت أن اجلهذذذذود اإلنسذذذذانية أصذذذذبحت مذذذذن 
الصذذذعوبة مبكذذذان وخاصذذذة يف ليربيذذذا حيذذذث  ذذذم عذذذن تصذذذعيد احلذذذرب األهليذذذة يف 
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أزمذذذذة إنسذذذذانية ذات أبعذذذذاد هائلذذذذة. وأدى القتذذذذال  2003لذذذذد يف آذار/مذذذذارس الب
املتواصذذل يف العاصذذمة منروفيذذا إىل اهنيذذار كامذذل للقذذانون والنظذذام وإىل تشذذريد ،ذذو 

يف املائذذذة مذذذن سذذذكان العاصذذذمة وإىل إجذذذالء مجيذذذع مذذذوظفي األمذذذم املتحذذذدة  50
 عذذن ، فضذذال2003الذذدوليني. وجذذاء وصذذول حفظذذة السذذالم يف آب/أغسذذطس 

الرتتيبذذذذات السياسذذذذذية االنتقاليذذذذذة، مبثابذذذذة فرصذذذذذة جديذذذذذدة متاحذذذذة أمذذذذذام الوكذذذذذاالت 
اإلنسذذانية لتقيذذيم احلالذذة واسذذتئناف عمليذذات اإلغاثذذة ألكثذذر الفئذذات استضذذعافا. 

، أطلقذذذت األمذذذم املتحذذذدة نذذذداء منقحذذذا وموحذذذدا 2003آب/أغسذذذطس  6ويف 
ة لالحتياجذذذات مليذذذون دوالر لالسذذذتجاب 69مشذذذرتكا بذذذني الوكذذذاالت تطلذذذب فيذذذه 

اإلنسذذانية املتزايذذدة. ومذذا زالذذت اجلهذذود متواصذذلة لذذدعم القذذدرة الشذذاملة للمجتمذذع 
 .اإلنساين من أجل التعامل الفعال مع احلالة السائدة هناك

ويف العذذراق اضذذطلع مكتذذب تنسذذيق الشذذؤون اإلنسذذانية بذذدور رئيسذذي يف  - 93
ع احلذذذذذذرب يف إنشذذذذذذاء وصذذذذذذيانة آليذذذذذذات التنسذذذذذذيق اإلنسذذذذذذاين سذذذذذذواء قبيذذذذذذل انذذذذذذدال

أو بعذذذذذدها علذذذذذى صذذذذذعيد امليذذذذذدان واملقذذذذذر معذذذذذا. وقذذذذذد  ذذذذذح  2003آذار/مذذذذذارس 
مذذذن ماليذذذني األطنذذذان  1.13برنذذذامج األغذيذذذة العذذذاملي يف إرسذذذال مذذذا يزيذذذد علذذذى 

مذذذذذذذذن السذذذذذذذذلع الغذائيذذذذذذذذة األساسذذذذذذذذية إىل العذذذذذذذذراق يف الفذذذذذذذذرتة بذذذذذذذذني نيسذذذذذذذذان/أبريل 
ات مشذذرتك لألمذذم . كمذذا تذذوىل الربنذذامج إدارة مركذذز سذذوقي2003وحزيران/يونيذذه 

املتحذذذذذدة معذذذذذين باألزمذذذذذة يف العذذذذذراق يقذذذذذوم علذذذذذى تنسذذذذذيق القذذذذذدرات اللوجيسذذذذذتية 
للوكذذذذاالت اإلنسذذذذانية، وقذذذذذدم املركذذذذز خذذذذذدمات اجلسذذذذر اجلذذذذذوي املشذذذذرتكة لعمليذذذذذة 
اإلغاثذذذذة مذذذذن خذذذذالل تسذذذذيري الذذذذدائرة اجلويذذذذة اإلنسذذذذانية لألمذذذذم املتحذذذذدة. وقذذذذادت 

اع الصذذذذحة مذذذذن خذذذذالل تقذذذذدة منظمذذذذة الصذذذذحة العامليذذذذة اجلهذذذذود املبذولذذذذة يف قطذذذذ
األدويذذذة الذذذيت متذذذسي احلاجذذذة إليهذذذا وغذذذري ذلذذذك مذذذن األصذذذناف الطبيذذذة إضذذذافة إىل 
بذذذذرامج الصذذذذحة العامذذذذة وإعذذذذادة تأهيذذذذل املرافذذذذق الصذذذذحية. أمذذذذا اليونيسذذذذيف فقذذذذد 
تصذذدرت جهذذود األمذذم املتحذذدة املبذولذذة يف حذذاالت الطذذوارئ مذذن خذذالل تقذذدة 

اإلمذذدادات الالزمذذة لبقذذاء األطفذذال ومذذواد املسذذاعدات غذذري الغذائيذذة مبذذا يف ذلذذك 
مكمذذالت التغذيذذة والتعلذذيم األساسذذي فضذذال عذذن التزويذذد باإلمذذدادات املائيذذة يف 
حالذذة الطذذوارئ بالتعذذاون مذذع شذذركاء مذذن املنظمذذات غذذري احلكوميذذة. وقذذام برنذذامج 
األمذذم املتحذذدة اإلمنذذائي برتكيذذب مولذذدات وإصذذالح مرافذذق الكهربذذاء الذذيت هيذذأت 

طاقذذة الكهربيذذة لتشذذغيل املستشذذفيات وبطذذات ضذذ  امليذذاه وبطذذات إمذذدادات ال
 .معاجلة الصرف الصحي

واسذذتمر برنذذامج الذذنفط مقابذذل الغذذذاء، الذذذي يقذذوم علذذى إدارتذذه مكتذذب  - 94
برنذذذذذامج العذذذذذراق يف تقذذذذذدة اللذذذذذوازم الذذذذذيت تتطلبهذذذذذا تلبيذذذذذة االحتياجذذذذذات اإلنسذذذذذانية 

ن الربنذذذذامج قذذذذد حقذذذذق األساسذذذذية للشذذذذعب العراقذذذذي. وقبيذذذذل نشذذذذوب احلذذذذرب، كذذذذا
منجزات شذو مذن بينهذا النجذاح يف ختفذيض معذدالت سذوء التغذيذة إىل النصذف 

(، قضذذذذى 2003) 1483بذذذذني األطفذذذذال دون اخلامسذذذذة مذذذذن العمذذذذر. وبقذذذذراره 
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. وحذذو 2003تشذذرين الثذذاين/نوفمرب  21جملذذس األمذذن ب هنذذاء الربنذذامج سلذذول 
اجمهذذذذا، بالتنسذذذذيق مذذذذع ذلذذذذك احلذذذذني سذذذذوف تواصذذذذل األمذذذذم املتحذذذذدة ووكاالهتذذذذا وبر 

سذذلطة التحذذالف املؤقتذذة والسذذلطات العراقيذذة الناشذذئة، اسذذتعراض العقذذود وحتديذذد 
األولويذذذات املتعلقذذذة هبذذذا فضذذذال عذذذن تيسذذذري شذذذحن السذذذلع املدنيذذذة إىل العذذذراق مذذذن 

باليذذني مذذن الذذدوالرات. و ذذالف ذلذذك،  10عمليذذة توريذذد تقذذدر قيمتهذذا بنحذذو 
نذذداء عذذاجال للتعامذذل مذذع  2003رس آذار/مذذا 28أطلقذذت األمذذم املتحذذدة يف 

بليذذذذذون دوالر، وقذذذذذد يف تنقذذذذذيح النذذذذذداء  2.2األزمذذذذذة العراقيذذذذذة ملتمسذذذذذة يف ذلذذذذذك 
عنذذذدما ق ذذدمت االحتياجذذذات املسذذذتحقة مببلذذذغ  2003املذذذكور يف حزيران/يونيذذذه 

يعكذذس تذذوفرا فعليذذا للمذذوارد املقدمذذة مذذن جانذذب املذذا،ني  مليذذون دوالر ممذذا 259
مقابذذذل الغذذذذاء فضذذذال عذذذن األولويذذذات اجلديذذذدة الذذذيت ومذذذن خذذذالل برنذذذامج الذذذنفط 

 .نشأت بعد هناية األعمال احلربية الرئيسية
ولقد ظلبت جمموعة األمم املتحذدة اإلمنائيذة تعمذل بالتعذاون مذع مكتذب  - 95

ذذذق الشذذذؤون اإلنسذذذانية للعذذذراق، والبنذذذك الذذذدويل وصذذذندوق النقذذذد الذذذدويل، يف  منس 
ثلذذذذي اخلذذذذاص للعذذذذراق، مذذذذن أجذذذذل حتديذذذذد إطذذذذار التنسذذذذيق الشذذذذامل الذذذذذي تذذذذواله مم

األولويذذات إلعذذادة إعمذذار العذذراق مذذن خذذالل تقيذذيم مشذذرتك لالحتياجذذات. وتذذتم 
هذذذه العمليذذة يف ضذذوء مراعذذاة قضذذايا نذذوع اجلذذنس وحقذذوق اإلنسذذان والبيئذذة وبنذذاء 
القذذدرات. كمذذا شذذكلت اجملموعذذة املذذذكورة فريقذذا لالتصذذال باملذذا،ني يتذذألف مذذن 

قذذذامسون املعلومذذذات بصذذذورة منتظمذذذة بشذذذأن احتياجذذذات عضذذذوا يت 50أكثذذذر مذذذن 
عمليذذذذة التقيذذذذيم وبشذذذذأن مذذذذؤمتر املذذذذا،ني املعذذذذين ب عمذذذذار العذذذذراق املقذذذذرر عقذذذذده يف 

 .2003تشرين األول/أكتوبر 
ويف األراضذذذذذذي الفلسذذذذذذطينية احملتلذذذذذذة، مذذذذذذا زال متوقعذذذذذذا أن تبذذذذذذدي احلالذذذذذذة  - 96

ذذذن بعذذذد أن بذذذدأ الطرفذذذان خ ارطذذذة الطريذذذق الذذذيت اإلنسذذذانية عالمذذذات علذذذى التحسي
. وبالنسذذذذذبة ملعظذذذذذم السذذذذذنة 2003أعلنتهذذذذذا اجملموعذذذذذة الرباعيذذذذذة يف حزيران/يونيذذذذذه 

املاضذذذذية، ظلذذذذت احلالذذذذة مضذذذذطردة التذذذذدهور وظذذذذل السذذذذكان احملليذذذذون يكابذذذذدون 
مسذذذذذتويات غذذذذذري مسذذذذذبوقة مذذذذذن املعانذذذذذاة. ولقذذذذذد أدبت قذذذذذرارات اإلغذذذذذالق وحظذذذذذر 

يذذني الفلسذذطينيني إىل ربقذذة مذذن مال 1.3التجذذول إىل شذذلي االقتصذذاد فذذدفعت بذذذذ 
الفقذذذر. ن ش ذذذنبت العمليذذذات العسذذذكرية فخلبفذذذت أكثذذذر مذذذن عشذذذرة آالف نسذذذمة 
بذذذذذذال مذذذذذذذأوى. واسذذذذذذذتمرت وكالذذذذذذذة األمذذذذذذذم املتحذذذذذذذدة إلغاثذذذذذذذة وتشذذذذذذذغيل الالجئذذذذذذذني 
الفلسذذطينيني يف الشذذرق األدا )األونذذروا( يف تقذذدة املسذذاعدة يف حالذذة الطذذوارئ 

 املتضذذررين مبذذا يف ذلذذك املعونذذات الغذائيذذة إىل أكثذذر مذذن مليذذون مذذن الفلسذذطينيني
وإعمذذذار املسذذذاكن وإجيذذذاد فذذذرص العمذذذل. علذذذى أن قسذذذوة القيذذذود املفروضذذذة علذذذى 
التنقذذل يف األراضذذي الفلسذذطينية احملتلذذة شذذكبلت عقبذذات كذذأداء يف وجذذه عمليذذات 
األونذروا وغريهذذا مذن الوكذذاالت الدوليذة. ويف الوقذذت نفسذه مل تتلذذق األونذروا سذذوى 

مليذذذذون دوالر  94يذذذون دوالر مذذذذن التمويذذذذل اسذذذذتجابة إىل نذذذذداء مببلذذذذغ مل 37.3
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لتغطيذذة العمليذذات املنفذذذة يف حالذذة الطذذوارئ بذذني كذذانون الثاين/ينذذاير ومتوز/يوليذذه 
مليذذذذون دوالر يف امليزانيذذذذة العاديذذذذة لألونذذذذروا  37.5. وبذذذذرغم نقذذذذ  بلذذذذغ 2003
ة خذذذدماهتا حزيران/يونيذذذه، واصذذذلت الوكالذذذة تقذذذد 30اعتبذذذارا مذذذن  2003لعذذذام 

العاديذذة يف جمذذاالت التعلذذيم والصذذحة واإلغاثذذة واخلذذدمات االجتماعيذذة إىل عذذدد 
مذذن السذذكان يزيذذد علذذى أربعذذة ماليذذني نسذذمة مسذذجلني كالجئذذني فلسذذطينيني يف 
لبنذذذان واجلمهوريذذذة العربيذذذة السذذذورية واألردن والضذذذفة الغربيذذذة وقطذذذاع غذذذزة. وأدت 

سذذذذذيق القطذذذذذاع الصذذذذذحي ويف تقذذذذذدة منظمذذذذذة الصذذذذذحة العامليذذذذذة دورا رئيسذذذذذيا يف تن
املسذذاعدة الفنيذذة يف جمذذاالت أساسذذية مثذذل التغذيذذة والصذذحة العقليذذة. كمذذا دعذذت 
إىل هتيئذذة س ذذب ل حصذذول السذذكان الفلسذذطينيني علذذى اخلذذدمات الصذذحية وحقهذذم 
فيها. أما برنذامج تقذدة املسذاعدة إىل الشذعب الفلسذطيين، التذابع لربنذامج األمذم 

قذذذدم قذذدرا مذذن املسذذذاعدات يف حالذذة الطذذوارئ باإلضذذذافة  املتحذذدة اإلمنذذائي، فقذذد
 .إىل مساعدات ضخمة يف جمال العمالة واملساعدة التقنية

 
إدارة الكوارث الطبيعية: االستجابة لحاالت الطوارئ وبناء   

 القدارات
تكذذذرر حذذذدوث فيضذذذانات عاتيذذذة عذذذرب آسذذذيا بذذذني شذذذهري أيلول/سذذذبتمرب  - 97

قذذذذذد  ذذذذذذم دمذذذذذار جسذذذذذذيم عذذذذذن العواصذذذذذذف . و 2002وتشذذذذذرين الثذذذذذاين/ نذذذذذذوفمرب 
. ويف 2003االسذذذذذذذتوائية يف منطقذذذذذذذة احملذذذذذذذيط اهلذذذذذذذادئ يف كذذذذذذذانون الثاين/ينذذذذذذذذاير 

وقذذع زلذذزاالن يف اجلزائذذر وتركيذذا إضذذافة إىل سذذيول أفضذذت إىل  2003أيار/مذذايو 
.  1947أسذذذذوأ حذذذذوادث فيضذذذذان واهنيذذذذارات أرضذذذذية يف سذذذذري النكذذذذا منذذذذذ عذذذذام 

 2003صذذذلة يف أواخذذذر حزيران/يونيذذذه كذذذذلك بذذذدأ هطذذذول األمطذذذار غزيذذذرة ومتوا
 130ممذذذا أدى إىل فيضذذذانات يف عذذذدد مذذذن مقاطعذذذات الصذذذني وأحلذذذق أضذذذرارا بذذذذ 

ماليذني مذن بيذوهتم ووفذاة أكثذر مذن  3مليون نسمة وأفضى إىل إجالء أكثر مذن 
شذذخ . مذذن ناحيذذة أخذذرى ظلذذت حذذاالت اجلفذذاف تذذؤثر علذذى قطاعذذات   800

وية ممذذا أدى إىل تفذذاقم احلذذاالت الذذيت  كبذذرية مذذن السذذكان يف بلذذدان أفريقيذذة وآسذذي
كانذذذذذت يف األصذذذذذل تنطذذذذذوي علذذذذذى حتذذذذذديات حيذذذذذث اقذذذذذرتن ذلذذذذذك بالصذذذذذراعات 
 1وباألوبئذذذذذذذذة املهلكذذذذذذذذة مثذذذذذذذذل فذذذذذذذذريوس نقذذذذذذذذ  املناعذذذذذذذذة البشذذذذذذذذرية/اإليدز. ومذذذذذذذذن 

، اسذذذذذذذذتجاب مكتذذذذذذذذب 2003آب/أغسذذذذذذذذطس  8إىل  2002أيلول/سذذذذذذذذبتمرب 
بئذذذة املسذذذاعدة كارثذذذة طبيعيذذذة وعمذذذل علذذذى تع  75منسذذذق الشذذذؤون اإلنسذذذانية إىل 

الدوليذذة مذذن خذذالل النذذداءات وتقذذارير املوقذذف وتقذذدة املسذذاعدات الطارئذذة مثذذل 
املذذذذنح النقديذذذذة وتوجيذذذذه املذذذذنح مذذذذن احلكومذذذذات املتربعذذذذة وإيفذذذذاد البعثذذذذات امليدانيذذذذة 

 .لألمم املتحدة للتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث
مجذذذذة عذذذذن لكذذذذن جهذذذذود األمذذذذم املتحذذذذدة مذذذذن أجذذذذل ختفيذذذذف اآلثذذذذار النا - 98
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املخذذذاطر الطبيعيذذذة مذذذن خذذذالل ختفيذذذف حذذذاالت االنكشذذذاف وخمذذذاطر الكذذذوارث 
أعيقذذت بشذذدة بسذذبب التمويذذل احملذذدود. إن املذذا،ني اإلنسذذانيني ينذذأون بأنفسذذهم 
عذذذن توجيذذذه األمذذذوال إىل األنشذذذطة الذذذيت يذذذنجم عنهذذذا أثذذذر أطذذذول أجذذذال بينمذذذا مل 

ذلذذذذك فقذذذذد كفلذذذذت يتحمذذذذل املذذذذا،ون اإلمنذذذذائيون بعذذذذد مسذذذذؤوليتهم كاملذذذذة. ومذذذذع 
جهذذود الذذدعوة زيذذادة الذذوعي ستميذذة ختفيذذف املخذذاطر وحذذاالت االنكشذذاف أمذذام 
األخطذذذار الطبيعيذذذة وغريهذذذا مذذذن الكذذذوارث التكنولوجيذذذة والبيئيذذذة مذذذن أجذذذل حتقيذذذق 
التنميذذذة املسذذذتدامة. وقذذذد جذذذرى بصذذذورة متزايذذذدة اسذذذتخدام االسذذذرتاتيجية الدوليذذذة 

أمانتهذذا اخلاصذذة مذذن أجذذل توجيذذه  للحذذد مذذن الكذذوارث، الذذيت تقذذوم علذذى تنسذذيقها
االلتزامذذات واإلجذذراءات املتخذذذة مذذن جانذذب كيانذذات األمذذم املتحذذدة واملنظمذذات 
الدوليذذة واإلقليميذذة األخذذرى إضذذافة إىل احلكومذذات. كمذذا تذذدعم التشذذديد اخلذذاص 
علذذذى وضذذذع اخلطذذذط علذذذى الصذذذعيدين دون اإلقليمذذذي والذذذوطين يف أفريقيذذذا بفضذذذل 

يقيذذا منبثذذق عذذن االسذذرتاتيجية الدوليذذة املذذذكورة أعذذاله إجيذذاد برنذذامج لالتصذذال ألفر 
وكذذذلك األنشذذطة الذذيت شذذارك يف تنفيذذذها أمانذذة االسذذرتاتيجية مذذع برنذذامج األمذذم 
املتحذذدة اإلمنذذائي وبرنذذامج األمذذم املتحذذدة للبيئذذة وغذذري ذلذذك مذذن األطذذراف. وقذذد 
ىل أجريذذذت مشذذذاورات إقليميذذذة يف آسذذذيا وأوروبذذذا وجنذذذوب احملذذذيط اهلذذذادئ إضذذذافة إ

مشذذاورات أخذذرى مزمذذع إجراؤهذذا يف أفريقيذذا واألمذذريكيتني. وأسذذهم برنذذامج األمذذم 
بلذذذذدا يف طذذذذول  33املتحذذذدة اإلمنذذذذائي يف زيذذذادة قذذذذدرات احلذذذد مذذذذن الكذذذوارث يف 

ذذر ودعذذم املكاتذذب الوطنيذذة املعنيذذة  العذذامل وعرضذذه مبذذا يف ذلذذك نظذذم اإلنذذذار املبك 
عزيذذز الذذنظم التشذذريعية ودعذذم بذذالكوارث وأدوات واسذذرتاتيجيات ختفيذذف اخلطذذر وت

شذذبكات املعلومذذات. كمذذا تعمذذل كيانذذات أخذذرى بذذاألمم املتحذذدة بالتذذدريج علذذى 
وضذذذذذع بذذذذذرامج وأنشذذذذذطة فنيذذذذذة للحذذذذذد مذذذذذن الكذذذذذوارث ضذذذذذمن إطذذذذذار االسذذذذذرتاتيجية 

 .الدولية
 

تنسيق المساعدة وحماية المدنيين في حاالت الصراع   
 المسلح

فعذذذاال وتعبئذذذة سذذذريعة للمذذذوارد.  تقتضذذذي االسذذذتجابات اإلنسذذذانية تنسذذذيقا - 99
ويعمذذذل مكتذذذب منسذذذق الشذذذؤون اإلنسذذذانية جاهذذذدا، مذذذن خذذذالل النظذذذام املشذذذرتك 
بذذذني الوكذذذاالت علذذذى كفالذذذة اسذذذتجابة كافيذذذة إزاء األزمذذذات اإلنسذذذانية مذذذن خذذذالل 
تعبئة املوارد وتعزيز فرص حصذول السذكان املستضذعفني علذى مذا يلذزمهم والقيذام 

ن ذلذذك فذذ ن منظمذذة األمذذم املتحذذدة ككذذل ملتزمذذة بالتنسذذيق امليذذداين. وفضذذال عذذ
بذأن تكفذل سذبل التحذويل السذلس مذن جمذال تقذدة املسذاعدة اإلنسذانية إىل جمذذال 

 .األنشطة اإلمنائية يف حاالت ما بعد الصراع
ومذذذذذن أمثلذذذذذة الذذذذذنذ ه ج املتناسذذذذذقة الفعالذذذذذة ملعاجلذذذذذة األزمذذذذذات اإلنسذذذذذانية،  - 100
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ة بذذذذني الوكذذذذاالت يف حذذذذاالت الطذذذذوارئ االسذذذذتعدادات الواسذذذذعة النطذذذذاق املشذذذذرتك
بالنسذذذبة للصذذذراع يف العذذذراق. فقبذذذل مرحلذذذة معقولذذذة مذذذن انذذذدالع احلذذذرب، أنشذذذـ 
مكتذذذذب إقليمذذذذي لتنسذذذذيق الشذذذذؤون اإلنسذذذذانية ويف مذذذذن خاللذذذذه ختطذذذذيط وتنسذذذذيق 

 .االستجابة اإلنسانية يف تعاون وثيق مع املنظمات غري احلكومية
ظمذذة علذذى مذذدار السذذنة املاضذذية واذذة نشذذاق ملمذذوس اضذذطلعت بذذه املن - 101

مذذذن أجذذذل وضذذذع قضذذذايا احلمايذذذة يف صذذذلب السياسذذذات وعمليذذذات صذذذنع القذذذرار 
بالذدول األعضذاء وعلذذى صذعيد منظومذذة األمذم املتحذذدة بشذكل عذذام مبذا يف ذلذذك 

 2002املناقشذذذذذات الذذذذذذيت دارت يف جملذذذذذذس األمذذذذذن. ويف تشذذذذذذرين الثذذذذذذاين/نوفمرب 
األمذذن بشذذأن محايذذة املذذدنيني يف سذذلطت األضذذواء يف تقريذذري الثالذذث إىل جملذذس 

الصذذراع املسذذلح علذذى ثالثذذة حتذذديات ناشذذئة: )أ( العنذذف القذذائم علذذى أسذذاس نذذوع 
اجلذذنس يف األزمذذات اإلنسذذانية وحذذاالت الصذذراع؛ )ب( العواقذذب الضذذارة النامجذذة 
عذذذذذذن االسذذذذذذتغالل التجذذذذذذاري للصذذذذذذراعات؛ )و( التهديذذذذذذد املتصذذذذذذاعد لإلرهذذذذذذاب 

 .العاملي
ملسذذذذذتمر يتمثذذذذذل يف حتديذذذذذد واسذذذذذتخدام سذذذذذبل أ ذذذذذع إال أن التحذذذذذدي ا - 102

لتنفيذذذ املبذذادئ والسياسذذات املوضذذوعة وإدماجهذذا يف صذذلب األعمذذال اإلنسذذانية 
الذذذيت تضذذذطلع هبذذذا منظومذذذة األمذذذم املتحذذذدة ومذذذن ن ترمجتهذذذا إىل تذذذدابري بذذذددة يف 
امليذذدان. وقذذد اختذذذت خطذذوات هامذذة يف هذذذا املضذذمار. وعلذذى سذذبيل املثذذال فذذ ن  

مذذذم املتحذذذدة يف أفغانسذذذتان وبورونذذذدي والعذذذراق اسذذذتخدمت املذذذذكرة كيانذذذات األ
الذذيت صذذيغت بواسذذطة جملذذس األمذذن، املرفذذق( لوضذذع إطذذار عمذذل فعذذال ومشذذرتك 
حلمايذذة املذذدنيني ممذذا أدى إىل اسذذتجابة أكثذذر جتانسذذا بذذني الوكذذاالت. ويف العذذراق 
قذذذذام مسذذذذؤولو حقذذذذوق اإلنسذذذذان املكلفذذذذون بالعمذذذذل يف مكتذذذذب منسذذذذق الشذذذذؤون 

نسذذذذذانية يف العذذذذذراق بوضذذذذذع إطذذذذذار عمذذذذذل للسياسذذذذذات بشذذذذذأن محايذذذذذة حقذذذذذوق اإل
اإلنسان بالتعذاون مذع اهليئذات اإلنسذانية لألمذم املتحذدة ومنظمذات دوليذة أخذرى 
مذذذذن أجذذذذل توجيذذذذه املسذذذذاعدة اإلنسذذذذانية. كمذذذذا قذذذذاد مستشذذذذارو حقذذذذوق اإلنسذذذذان 

صذذلة باحلمايذذة األفرقذذة التقنيذذة العاملذذة املشذذرتكة بذذني الوكذذاالت املعنيذذة بالقضذذايا املت
يف العذذراق وكذذوت ديفذذوار. واذذة تطذذور بذذارز آخذذر متثبذذل يف إدراو مبذذادئ احلمايذذة 
يف صذذلب الواليذذات املوكلذذة إىل بعذذض بعثذذات حفذذظ السذذالم، مبذذا يف ذلذذك بعثذذة 
منظمذذذة األمذذذم املتحذذذدة يف مجهوريذذذة الكونغذذذو الدميقراطيذذذة واجلماعذذذة االقتصذذذادية 

 .يف كوت ديفوار لدول غريب أفريقيا والقوات الفرنسية
سلسذذذلة مذذذن حلقذذذات  2002وقذذذد بذذذدأت يف تشذذذرين األول/أكتذذذوبر  - 103

العمذذل اإلقليميذذة الذذيت ع قذذدت بشذذأن مسذذائل محايذذة املذذدنيني يف حذذاالت الصذذراع 
املسذذذذلح. ومنذذذذذ ذلذذذذك احلذذذذني ع قذذذذدت حلقذذذذات عمذذذذل يف منطقذذذذة شذذذذرقي آسذذذذيا 

فريقذذذذي وغذذذذريب واحملذذذذيط اهلذذذذادئ ويف أوروبذذذذا وجنذذذذوب احملذذذذيط اهلذذذذادئ واجلنذذذذوب األ
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أفريقيذذا فضذذال عذذن حلقذذات عمذذل أخذذرى مزمذذع تنظيمهذذا يف األشذذهر القادمذذة يف 
أمريكذذذذذا الالتينيذذذذذة وجنذذذذذوب آسذذذذذيا. وهذذذذذذه احللقذذذذذات ترمذذذذذي إىل تذذذذذدارس طبيعذذذذذة 
التحذذذذديات اإلنسذذذذانية الذذذذيت تسذذذذتجدي خذذذذالل حذذذذاالت الطذذذذوارئ املعقذذذذدة يف كذذذذل 

التحذذديات  منطقذذة مذذع استكشذذاف الطذذرق املمكذذن مذذن خالهلذذا التصذذدي لتلذذك
ثقافذذذة “مذذن منظذذذور إقليمذذي. ومجيذذذع هذذذه األنشذذذطة تتسذذق مذذذع دعذذو  إىل نشذذذر 

يف إطذار اجملتمذذع الذدويل. كمذذا أن االلتذزام املسذتمر مذذن جانذب الذذدول ” للحمايذة
األعضذذاء إزاء هذذذه القضذذايا سذذيكون أمذذرا حيويذذا يف ترسذذي  املكتسذذبات اإلجيابيذذة 

 .ها حو اآلناليت تتم بفضل جهودنا اجلماعية اليت بذلنا
ومذذذذا زال األطفذذذذال اجلنذذذذود يشذذذذكلون جانبذذذذا مأسذذذذاويا مذذذذن كثذذذذري مذذذذن  - 104

طفذذذل تعرضذذذوا  8 400الصذذذراعات. فعلذذذى سذذذبيل املثذذذال اذذذة عذذذدد يقذذذدر بنحذذذو 
. 2003وأيار/مذذذايو  2002لالختطذذذاف يف  ذذذايل أوغنذذذدا بذذذني حزيران/يونيذذذه 

ت مذذذذذن حذذذذذاال 12 000وتلذذذذذك زيذذذذذادة حذذذذذادة باملقارنذذذذذة إىل عذذذذذدد آخذذذذذر يبلذذذذذغ 
اختطذذاف األطفذذال علذذى مذذدى السذذنوات اإلحذذدى عشذذرة الواقعذذة يف الفذذرتة مذذن 

. ومذذذع ذلذذذك فقذذذد أ حذذذرز قذذذدر مذذذن التقذذذدم فيمذذذا 2001إىل عذذذام  1990عذذذام 
يتعلق بنذزع سذالح األطفذال اجلنذود وتسذرحيهم وإعذادة دجمهذم علذى مذدى العذام. 
 ويف أفغانسذذذتان ظلذذذت اليونيسذذذيف تسذذذاعد علذذذى دعذذذم عنصذذذر يتعلذذذق باألطفذذذال
بصذذذورة خاصذذذة كجذذذزء مذذذن برنذذذامج البذذذدايات اجلديذذذدة ألفغانسذذذتان هبذذذدف نذذذزع 
سذذذالح مجيذذذع اجلنذذذود القاصذذذرين وتسذذذريح صذذذفوفهم وإعذذذادة دجمهذذذم سلذذذول عذذذام 

. ويف ظذذذل قيذذذادة البنذذذك الذذذدويل، فذذذ ن برنذذذامج التسذذذريح وإعذذذادة الذذذدمج 2005
واحذذد املتعذذدد األقطذذار يف منطقذذة البحذذريات الكذذربى بأفريقيذذا جيمذذع علذذى صذذعيد 

احلكومذذذذات وهيئذذذذات األمذذذذم املتحذذذذدة واملنظمذذذذات اإلقليميذذذذة واملؤسسذذذذات املاليذذذذة 
الدولية لتيسر سبل تسريح املقذاتلني وإعذادة إدمذاجهم يف سذبعة بلذدان مذن تلذك 
املنطقذة الفرعيذذة. وقذذد و ضذعت مشذذاريع بذذددة مذذن أجذل تسذذريح األطفذذال اجلنذذود 

أسذذذلحتهم وإعذذذادة إدمذذذاجهم يف بورونذذذدي ومجهوريذذذة الكونغذذذو الدميقراطيذذذة ونذذذزع 
 .بالتعاون مع اليونيسيف ويوشك هذا الربنامج على االنطالق

 ثالثالفصل ال
 تعاون من أجل التنميةال  

علذذذذى مذذذذدار السذذذذنة املاضذذذذية، دعمذذذذت املنظمذذذذة الذذذذدول األعضذذذذاء يف  - 105
جهودهذذذا لتحقيذذذق األهذذذداف اإلمنائيذذذة لأللفيذذذة وتصذذذدت لقضذذذايا بذذذددة منبثقذذذة 

 .مم املتحدة واجتماعات القمة الرئيسية اليت عقدت مؤخراعن مؤمترات األ
ويسعدين أن أفيد مبا أ حذرز مذن تقذدم طيذب اسذتجابة للتوجيذه الذذي  - 106

قدمتذذذه الذذذدول األعضذذذاء واتسذذذاقا مذذذع رؤيذذذيت إلصذذذالح األمذذذم املتحذذذدة. كمذذذا أن 
منظومذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة، مبذذذذا يف ذلذذذذك وكاالهتذذذذا املتخصصذذذذة، واصذذذذلت العمذذذذل 
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ى حتقيذذذق املزيذذذد مذذذن جتذذانس سياسذذذاهتا واتسذذذاق براجمهذذذا بغيذذذة حتسذذذني  جاهذذدة علذذذ
 .كفاءة وأثر الدعم الذي تقدمه على الصعيد القطري

 
 

 قضاء على الفقر المدقعال  
الفقر املدقع ظاهرة متعددة األبعذاد متباينذة مذن حيذث األسذباب الذيت  - 107

عيذذة املزمنذذة وعذذدم  تشذذمل قصذذور النمذذو االقتصذذادي واالسذذتثمارات واملظذذامل اجملتم
كفايذذذذة شذذذذبكات الضذذذذمان االجتمذذذذاعي ونقذذذذ  االسذذذذتثمار يف جمذذذذاالت التعلذذذذيم 
والصذذحة ونقذذ  التمويذذل اإلمنذذائي إضذذافة إىل عالقذذات سذذائدة يف جمذذال التمويذذل 
والتجذذذارة الذذذدوليني تضذذذع البلذذذدان املنخفضذذذة الذذذدخل يف حالذذذة ال حتسذذذد عليهذذذا. 

ة تعذذذذد مذذذذن األايذذذذة مبكذذذذان: متويذذذذل ولتعزيذذذذز عمليذذذذة التنميذذذذة، فذذذذ ن العناصذذذذر التاليذذذذ
جديذذذذد ومتزايذذذذد للتنميذذذذة؛ التعذذذذاون مذذذذن جانذذذذب القطذذذذاع اخلذذذذاص؛ جولذذذذة إمنائيذذذذة 
ناجحذذة للمفاوضذذات التجاريذذة؛ ختفيذذف حذذدة الفقذذر يف احلضذذر والريذذف؛ ضذذمان 
سذذبل احلصذذول علذذى األغذيذذة وعلذذى الصذذحة الطيبذذة والتعلذذيم؛ حتسذذني إدارة دفذذة 

لذذذذذيت تعذذذذذذيش يف ربقذذذذذة الفقذذذذذر ن اسذذذذذذتخدام احلكذذذذذم؛ إتاحذذذذذة فذذذذذرص أمذذذذذذام املذذذذذرأة ا
التكنولوجيذذذات اجلديذذذدة مثذذذل تكنولوجيذذذات املعلومذذذات واالتصذذذاالت مذذذن أجذذذل 
القضذاء علذى الفقذر. وال تذألو املنظمذة جهذدا يف ضذمان التصذدي لتلذك القضذايا 

 .على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي والدويل
التنميذذة، نظمذذت اجلمعيذذة ويف إطذذار متابعتهذذا للمذذؤمتر الذذدويل لتمويذذل  - 108

العامذذذة، يف دورهتذذذا السذذذابعة واخلمسذذذني، احلذذذوار الرفيذذذع املسذذذتوى بشذذذأن التمويذذذل 
ألغذذراض التنميذذة إضذذافة إىل مكتذذب متويذذل التنميذذة يف إدارة الشذذؤون االقتصذذادية 
واالجتماعيذذذذذذة باألمانذذذذذذة العامذذذذذذة، الذذذذذذذي باشذذذذذذر نشذذذذذذاطه يف كذذذذذذانون الثاين/ينذذذذذذاير 

لرفيذذذذع املسذذذذتوى مبثابذذذذة بذذذذور للتواصذذذذل علذذذذى . ولسذذذذوف يكذذذذون احلذذذذوار ا2003
املسذذذتوى احلكذذذومي الذذذدويل مذذذن أجذذذل املتابعذذذة الشذذذاملة للمذذذؤمتر. كمذذذا سذذذتتعاون 
منظومذذة األمذذم املتحذذدة مذذع األطذذراف الرئيسذذية األخذذرى صذذاحبة املصذذلحة مبذذا يف 
ذلذذذذذك مؤسسذذذذذات بريتذذذذذون وودز، ومنظمذذذذذة التجذذذذذارة العامليذذذذذة، والقطذذذذذاع اخلذذذذذاص 

أجذذذذل االضذذذذطالع باألنشذذذذطة الذذذذيت تسذذذذاعد علذذذذى التعجيذذذذل  واجملتمذذذع املذذذذدين مذذذذن
 .بعملية تنفيذ توافق آراء مونتريي اليت اعتمدها املؤمتر

وعلذذذى النحذذذو املتذذذوخى أيضذذذا يف توافذذذق آراء مذذذونتريي، عقذذذد اجمللذذذس  - 109
االقتصذذذذذادي واالجتمذذذذذاعي أول حلقذذذذذة يف سلسذذذذذلة جديذذذذذدة مذذذذذن االجتماعذذذذذات 

مذذع مؤسسذذات بريتذذون وودز ومنظمذذة  2003الرفيعذذة املسذذتوى يف نيسذذان/أبريل 
التجذذذذارة العامليذذذذة شذذذذارك فيذذذذه وزراء املاليذذذذة والتعذذذذاون اإلمنذذذذائي وبذذذذافظو املصذذذذارف 
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املركزيذذذة وكبذذذار املسذذذؤولني مذذذن عذذذدة منظمذذذات دوليذذذة. وقذذذد  لذذذت نتذذذائج املذذذؤمتر، 
عذذددا  (A/58/77-E/2003/62) الذذيت وردت يف مذذوجز رئذذيس اجمللذذس
قذدما بتنفيذذ التزامذات السياسذات يف توافذق آراء من التوصيات من أجذل املضذي 

مذذونتريي، فضذذال عذذن تيسذذري عمليذذة املناقشذذة يف احلذذوار الرفيذذع املسذذتوى املقذذرر أن 
يلتذذذذئم أول اجتماعاتذذذذه الذذذذيت ت عقذذذذد كذذذذل سذذذذنتني مذذذذن جانذذذذب اجلمعيذذذذة العامذذذذة يف 

 .2003تشرين األول/أكتوبر 
يذذذذق األهذذذذداف والنمذذذذو االقتصذذذذادي أمذذذذر ال غذذذذ  عنذذذذه مذذذذن أجذذذذل حتق - 110

اإلمنائيذذة لأللفيذذذة وخاصذذذة اهلذذدف األول املتمثذذذل يف القضذذذاء علذذى الفقذذذر املذذذدقع. 
: األهذذذذداف اإلمنائيذذذذة لأللفيذذذذة، يقذذذذدير 2003ويف تقريذذذذره عذذذذن التنميذذذذة البشذذذذرية 

برنذذذذامج األمذذذذم املتحذذذذدة اإلمنذذذذائي أن اذذذذة منذذذذوا سذذذذنويا يف النذذذذاتج احمللذذذذي اإلمجذذذذايل 
لبلذذذوة األهذذذداف  2015آلن وحذذذو عذذذام يف املائذذذة مطلذذذوب مذذذن ا 2.9بنسذذذبة 

اإلمنائية لأللفيذة، وهذو مذا ميثذل ضذعف املسذتوى احلذايل. ولذن يتسذ  حتقيذق ذلذك 
دون أن يسذذذايره منذذذو يف القطذذذاع اخلذذذاص احمللذذذي الذذذذي يشذذذكل القذذذاطرة الرئيسذذذية 

 .للنمو االقتصادي ولتوليد فرص العمل
ة ومذذؤمتر القمذذة العذذاملي ويف إطذذار متابعذذة املذذؤمتر الذذدويل لتمويذذل التنميذذ - 111

املعذذذين بالتنميذذذة املسذذذتدامة، وعلذذذى ،ذذذو مذذذا دعذذذت إليذذذه اجلمعيذذذة العامذذذة يف قرارهذذذا 
، يف نيويذذذذذورك، اجتماعذذذذذات 2003، فقذذذذذد اسذذذذذتهلت يف متوز/يوليذذذذذه 57/265

اللجنذذة املعنيذذة بالقطذذاع اخلذذاص والتنميذذة. ويتمثذذل الغذذرض الرئيسذذي مذذن اللجنذذة، 
ع التجذذذذارة واألعمذذذذال والقطذذذذاع العذذذذام والذذذذدوائر املؤلفذذذذة مذذذذن كبذذذذار القذذذذادة يف قطذذذذا 

األكادميية واجملتمذع املذدين، يف وضذع التوصذيات االسذرتاتيجية بشذأن كيفيذة تعزيذز 
قطذذاع خذذاص قذذوي وأصذذيل يف البلذذدان الناميذذة وبذذدء بذذرامج ينذذتج عنهذذا أ ذذع آثذذار 
ة ممكنذذة بالنسذذبة لتنميذذة القطذذاع اخلذذذاص. ولسذذوف تقذذدم اللجنذذة تقريذذرا إيلب بنهايذذذ

مشذذذفوعا بتوصذذذيات بذذذددة يف جمذذذال السياسذذذات لصذذذاأ البلذذذذدان  2003عذذذام 
النامية والبلدان املتقدمة النمو فضذال عذن الوكذاالت اإلمنائيذة املتعذددة األطذراف.  
كمذذذذا ستسذذذذعى اللجنذذذذة إىل تسذذذذليط األضذذذذواء علذذذذى املبذذذذادرات الناجحذذذذة املنفذذذذذة 

لتوصذذذذذيات بالفعذذذذذل يف ميذذذذذدان تنميذذذذذة القطذذذذذاع اخلذذذذذاص. كذذذذذذلك سذذذذذوف تقذذذذذدم ا
الشذذذذاملة للجنذذذذة مذذذذن أجذذذذل أن ينظذذذذر فيهذذذذا رؤسذذذذاء الوكذذذذاالت اإلمنائيذذذذة الوطنيذذذذة 

 .واملتعددة األطراف فضال عن قادة القطاع اخلاص
وتنطوي التجذارة العامليذة املتزايذدة حجمذا واألكثذر إنصذافا علذى آفذاق  - 112

ة مسذذاعدة الذذدول علذذى مكافحذذة الفقذذر واجلذذوع وبلذذوة األهذذداف اإلمنائيذذة لأللفيذذ
ذذذذزارع الصذذذذغري. ومذذذذا زالذذذذت  مبذذذذا يف ذلذذذذك مذذذذا يذذذذتم مذذذذن خذذذذالل زيذذذذادة الذذذذدخل للم 
املنظمة، وال سذيما مذؤمتر األمذم املتحذدة للتجذارة والتنميذة )األونكتذاد( تذدعو إىل 
األخذذذذذذ بسياسذذذذذات تعذذذذذزز التجذذذذذارة احلذذذذذرة واملنصذذذذذفة. وقذذذذذد بذذذذذدأ إعذذذذذالن الدوحذذذذذة 
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لتجذذارة العامليذذة، يف تشذذرين الذذوزاري، الصذذادر عذذن املذذؤمتر الذذوزاري الرابذذع ملنظمذذة ا
، برنذذامج عمذذل للمفاوضذذات التجاريذذة املقذذرر إ ازهذذا يف 2001الثذذاين/ نذذوفمرب 

. ومذذذذن خذذذذالل جعذذذذل التنميذذذذة 2005كذذذذانون الثاين/ينذذذذاير   1موعذذذذد ال يتجذذذذاوز 
بورا للمفاوضات التجاريذة املتعذددة األطذراف، فذ ن إعذالن الدوحذة يهيذـ فرصذة  

مجيذذذع األطذذذراف صذذذاحبة املصذذذلحة، مذذذن كذذذربى، فضذذذال عذذذن حتذذذد مطذذذروح علذذذى 
أجذذذذذذل العمذذذذذذل علذذذذذذى الذذذذذذدمج الكامذذذذذذل لشذذذذذذواغل ومصذذذذذذاأ البلذذذذذذدان الناميذذذذذذة يف 
املفاوضذذذات التجاريذذذة وبرنذذذامج العمذذذل. كمذذذا أن املذذذؤمتر الذذذوزاري اخلذذذامس ملنظمذذذة 

 2003التجذارة العامليذذة، املقذرر عقذذده يف كذانكون، املكسذذيك يف أيلول/سذذبتمرب 
لذذذذذي حتقذذذذق يف برنذذذامج عمذذذذل الدوحذذذذة ويقذذذذدم سذذذوف يسذذذذتعرض آفذذذذاق التقذذذدم ا

التوجيذذذه السياسذذذي ويتخذذذذ مذذذا تقتضذذذيه الضذذذرورة مذذذن القذذذرارات. وهذذذذا االختتذذذام 
الناجح لتلك اجلولة اإلمنائية للمفاوضات التجاريذة أمذر حيذوي مذن أجذل إنعذاش 
االقتصذاد العذاملي. وميثذذل املذؤمتر الذوزاري اخلذذامس معلمذا هامذا علذذى طريذق اختتذذام 

ة الدوحذذذة وإنذذذين أحذذذث الذذذدول األعضذذذاء علذذذى أن تبذذذذل كذذذل جهذذذد نذذذاجح جلولذذذ
 .لضمان بصلة ناجحة تنجم عن االجتماع فضال عن  اح اجلولة ككل

ويتحذذذذذول الفقذذذذذر املذذذذذدقع إىل حيذذذذذث يصذذذذذبح ظذذذذذاهرة حضذذذذذرية بذذذذذاطراد  - 113
حيذذذذث أن مذذذذا يقذذذذرب مذذذذن نصذذذذف سذذذذكان العذذذذامل بذذذذاتوا يعيشذذذذون اآلن يف املذذذذدن 

 األحيذذاء العشذذوائية. كمذذا أن معذذدل اهلجذذرة مذذن ومذذنهم بليذذون نسذذمة يعيشذذون يف
الريذذف إىل احلضذذر يف البلذذدان الناميذذة يذذزداد مذذن حيذذث وتريتذذه الذذيت فاقذذت بكثذذري 
معدل التحول احلضذري ككذل. وتلذك ظذاهرة يذنجم عنهذا آثذار ملموسذة بالنسذبة 
لألمذذذذذن الغذذذذذذائي والتغذذذذذذوي للمنتجذذذذذني واملسذذذذذتهلكني يف البلذذذذذدان الناميذذذذذة علذذذذذى 

يف املائذة مذن السذكان مذن  60ن يف الوقت نفسه ف ن ما يزيذد علذى السواء. لك
البلذذدان ذات الذذدخل املذذنخفض إىل املتوسذذط مذذا زالذذوا يعيشذذون باملنذذاطق الريفيذذة 
ويعتمذذذدون علذذذى الزراعذذذة يف سذذذبل حيذذذاهتم. ومذذذن ن يتعذذذني علذذذى اسذذذرتاتيجيات 

االحتياجذات احلد من الفقذر أن تأخذذ يف االعتبذار كلتذا اجملمذوعتني فيمذا يتعلذق ب
، شذذذنت احلكومذذذات احلملذذذة العامليذذذة بشذذذأن 2002اخلاصذذذة هبمذذذا. وخذذذالل عذذذام 

احليذذذذذازة املأمونذذذذذة بالتعذذذذذاون مذذذذذع برنذذذذذامج األمذذذذذم املتحذذذذذدة للمسذذذذذتوطنات البشذذذذذرية 
املوئذذذذل( يف الربازيذذذذذل وبوركينذذذذا فاسذذذذذو وجامايكذذذذا ونيكذذذذذاراغوا  –)األمذذذذم املتحذذذذذدة 

احلكذم احلضذري بذدأت يف جامايكذا والفلبني والسنغال. واحلملذة العامليذة لشذؤون 
والفلبذذذذني حيذذذذث دعذذذذم برنذذذذامج األمذذذذم املتحذذذذدة اإلمنذذذذائي حذذذذوارات مدنيذذذذة بشذذذذأن 
املسذذائل اإلمنائيذذة األساسذذية. كمذذا أن االسذذتعدادات وعمليذذات اإلطذذالق واملتابعذذة 
لكلتذذا احلملتذذني زادت مذذن الذذوعي الشذذعيب بالقضذذايا املطروحذذة وأفضذذت إىل قيذذام 

تمذذع املذذدين واحلكومذذات ممذذا أدى يف كثذذري مذذن احلذذاالت شذذراكات بشذذأهنا بذذني اجمل
إىل نتذذائج فوريذذة فيمذذا يتعلذذق بسياسذذات وتشذذريعات بذذددة. وعلذذى سذذبيل املثذذال 
فذذذ ن احلملذذذة العامليذذذة لشذذذؤون احلكذذذم احلضذذذري هيذذذأت مذذذدخالت إىل اسذذذتعراض 
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قذذذانون احلكذذذم احمللذذذي يف كينيذذذا حيذذذث اسذذذتندت إىل منذذذاذو مذذذن التشذذذريعات عذذذن 
اركي من الفلبذني وبوليفيذا وجنذوب أفريقيذا. ويف اهلنذد، بذدأت سياسذة احلكم التش

لتحسذذني األحيذذاء العشذذوائية يف احلضذذر وأنشذذـ صذذندوق حذذوافز إلصذذالح املذذدن. 
ويف نيجرييذذا أ نشذذئت وزارة جديذذدة لإلسذذكان والتنميذذة احلضذذرية ويف ناميبيذذا وضذذع 

سذذذاكين األحيذذذاء قذذذانون بشذذذأن احليذذذازة املرنذذذة لألراضذذذي مبذذذا يكفذذذل أمذذذن احليذذذازة ل
 .العشوائية

علذذذى أن التصذذذدي للفقذذذر يف احلضذذذر ساجذذذة إىل أن ميضذذذي جنبذذذا إىل  - 114
جنذذذذذب مذذذذذع باربذذذذذة الفقذذذذذر يف الريذذذذذف. ويف اجلذذذذذزء الرفيذذذذذع املسذذذذذتوى، املعقذذذذذود يف 

، اعتمذذذذذد اجمللذذذذذس االقتصذذذذذادي واالجتمذذذذذاعي إعالنذذذذذا وزاريذذذذذا 2003متوز/يوليذذذذذه 
إزاء التنميذذذة الريفيذذذة يف البلذذذدان  تشذذذجيع الذذذرتويج التبذذذاع هنذذذج متكامذذذل“بشذذذأن 

ومتثلذذت رسذذالة ”. الناميذذة هبذذدف القضذذاء علذذى الفقذذر وحتقيذذق التنميذذة املسذذتدامة
رئيسذذذية لإلعذذذالن املذذذذكور يف دعذذذوة لتجديذذذد اإلرادة السياسذذذية مذذذن أجذذذل جعذذذل 
الشراكة العامليذة أمذرا مفيذدا للتنميذة الريفيذة. وقذد أكذدت بلذدان كثذرية شذدة األثذر 

لسياسذذذذات الذذذذيت تتبعهذذذذا البلذذذذدان املتقدمذذذذة النمذذذذو بالنسذذذذبة للتنميذذذذة النذذذذاجم عذذذذن ا
الريفيذذة وال سذذيما تلذذك املتعلقذذة بتقييذذد فذذرص الوصذذول إىل األسذذواق وباإلعانذذات 
املقدمذذة للمنتجذذني الذذزراعيني وبقصذذور املعونذذة. وسذذلم اجلميذذع بذذأن التنميذذة الريفيذذة 

وطنيذذة. وعليذذه فقذذد هذذي مسذذؤولية كذذل بلذذد وأهنذذا تتوقذذف علذذى هتيئذذة بيئذذة متكذذني 
 .عادت قضية الفقر يف الريف لتدرو على جدول األعمال الدويل

ويعذذذذد الرفذذذذاه االقتصذذذذادي والتغذيذذذذة والصذذذذحة اجليذذذذدة أمذذذذورا مرتابطذذذذة  - 115
سيث يعزز بعضذها بعضذا. فمذن شذأن القضذاء علذى الفقذر أن يذؤدي إىل حتسذني 

علذذذى تكذذذاليف  التغذيذذذة والصذذذحة، بينمذذذا ينطذذذوي سذذذوء التغذيذذذة واعذذذتالل الصذذذحة
اقتصذذادية فادحذذة ويعذذوق اجلهذذود الراميذذة للقضذذاء علذذى الفقذذر. وتواصذذل املنظمذذذة 
الرتكيذذز علذذى األنشذذطة الذذيت ميكذذن أن تسذذاعد علذذى حتسذذني فذذرص احلصذذول علذذى 
الغذذذذاء وضذذذمان الصذذذحة اجليذذذدة. كمذذذا تعمذذذل منظمذذذة األغذيذذذة والزراعذذذة لألمذذذم 

وحتذديث اسذرتاتيجياهتا يف املتحدة حاليا على مسذاعدة البلذدان مذن أجذل تنقذيح 
جمذذذذاالت األمذذذذن الغذذذذذائي والتنميذذذذة الزراعيذذذذة. وقذذذذد أدى ذلذذذذك حذذذذو اآلن، عذذذذرب 

مذذن االسذذرتاتيجيات الوطنيذذة مذذن  150منذذاطق العذذامل، إىل إعذذداد مذذا يزيذذد علذذى 
 117أجذل األمذذن الغذذذائي والتنميذذة الزراعيذذة. كمذذا أيذذدت احلكومذذات رمسيذذا ،ذذو 

الصذذذندوق الذذذدويل للتنميذذذة الزراعيذذذة الذذذدعوة مذذذن تلذذذك االسذذذرتاتيجيات. ويواصذذذل 
إىل اسذذذذرتاتيجيات تنطلذذذذق مذذذذن مبذذذذادرات وقذذذذدرات املنتجذذذذني الفقذذذذراء يف الريذذذذف. 
ويعمذل الصذذندوق املذذكور كوسذذيط حذافز مذذن أجذل أن جيمذذع علذى صذذعيد واحذذد 
األطذذذذذراف الرئيسذذذذذية صذذذذذاحبة املصذذذذذلحة، ويعبذذذذذـ املذذذذذوارد واملعذذذذذارف والسياسذذذذذات 

طذذذي حذذذاجز الفقذذذر. وبصذذذفة خاصذذذة فذذذ ن مشذذذاريع لتمكذذذني فقذذذراء الريذذذف مذذذن خت
الصذذذندوق تقذذذدم التمويذذذل وتسذذذاعد علذذذى حشذذذد املزيذذذد مذذذن املذذذوارد لزيذذذادة فذذذرص 
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حصذذول فقذذراء الريذذف علذذى األراضذذي وامليذذاه وغذذري ذلذذك مذذن املذذوارد الالزمذذة مذذع 
تطذذوير اخلذذدمات املاليذذة الريفيذذة دعمذذا للمشذذاريع الصذذغرية وتشذذجيعا علذذى اإلنتذذاو 

 .دام فضال عن زيادة فرص التسويق والوصول إىل األسواقالزراعي املست
وسذذذذذتبقى املعونذذذذذة الغذائيذذذذذة أداة مهمذذذذذة مذذذذذن أجذذذذذل احلذذذذذد مذذذذذن اجلذذذذذوع  - 116

قذذدم  2002وخاصذذة يف حذذاالت الطذذوارئ وحذذاالت مذذا بعذذد الصذذراع. ويف عذذام 
مليذذذون نسذذمة مذذذن أفقذذر سذذذكان  72برنذذامج األغذيذذذة العذذاملي معونذذذة غذائيذذة إىل 

يف املائذذة مذذن مذذوارد برنذذامج األغذيذذة العذذاملي، أو  77امذذة فذذ ن العذذامل. وبصذذفة ع
أكثذذر مذذذن بليذذون دوالر، يف اسذذذتخدامها يف أنشذذذطة منفذذذة يف البلذذذدان اخلمسذذذني 
الذذذذيت حذذذذددها تقريذذذذر منظمذذذذة األغذيذذذذة والزراعذذذذة بشذذذذأن حالذذذذة األمذذذذن الغذذذذذائي يف 

بوصذذفها تضذذم أكذذرب عذذدد مذذن ضذذحايا اجلذذوع كنسذذبة مئويذذة  2002العذذامل لعذذام 
 .من جمموع سكاهنا

ويف جمذذال الصذذحة، أدت املبذذادرة العامليذذة للقضذذاء علذذى شذذلل األطفذذال  - 117
الذذذيت قادهتذذذا منظمذذذة األمذذذم املتحذذذدة للطفولذذذة، ومنظمذذذة الصذذذحة العامليذذذة، ومراكذذذز 
الواليذذات املتحذذذدة األمريكيذذة ملكافحذذذة األمذذذراض، ومنظمذذة الروتذذذاري الدوليذذذة إىل 

. وكذان هنذاك سذبعة بلذدان تفشذى فيهذا 2002قطع مزيد مذن األشذواق يف عذام 
وهذذذذو رقذذذذم أقذذذذل مذذذذن عشذذذذرة بلذذذذدان  2002مذذذذرض شذذذذلل األطفذذذذال بنهايذذذذة عذذذذام 

مليذذون طفذذل ممذذن تلقذذوا  500شذذهده عذذام مضذذى. وقذذد حتقذذق رقذذم قياسذذي قوامذذه 
بلذذدا. كمذذا أن اليونيسذذيف اشذذرتت  93اللقذذاح الفمذذوي ضذذد شذذلل األطفذذال يف 

بليذذون جرعذذة مذذن اللقذذاح  1.3و وسذذلمت أغلبيذذة هذذذه اللقاحذذات يف حذذدود ،ذذ
املذذذذذذكور. كذذذذذذلك فذذذذذ ن اليونيسذذذذذيف وغريهذذذذذا مذذذذذن األطذذذذذراف الرئيسذذذذذية صذذذذذاحبة 
املصذذذلحة دعمذذذت أيذذذذام التحصذذذني الذذذيت أ علنذذذذت علذذذى الصذذذعيدين الذذذذوطين ودون 

مليذذذذذون طفذذذذذل. وعملذذذذذت اليونيسذذذذذيف   200الذذذذذوطين حيذذذذذث غطذذذذذت أكثذذذذذر مذذذذذن 
وجلنذذة الصذذليب كذذذلك مذذع منظمذذة الصذذحة العامليذذة ومنظمذذة أطبذذاء بذذال حذذدود 

األمحذذذر الذذذدويل وغذذذري ذلذذذك مذذذن الشذذذركاء علذذذى االسذذذتجابة إزاء انذذذدالع وبذذذاءات 
 .الكولريا أو احلمى املخية الشوكية أو املالريا

وتذذرتبط كفايذذة التعلذذيم االبتذذدائي ارتباطذذا وثيقذذا ب مكانيذذة اهلذذروب مذذن  - 118
ل يف كذان هنذاك مذا يقذرب مذن ثلذث مجيذع األطفذا  2003ربقذة الفقذر. ويف عذام 

البلذذذذدان الناميذذذذة وقذذذذد فذذذذاهتم اسذذذذتيفاء احلذذذذد األدا مذذذذن متطلبذذذذات التعلذذذذيم علذذذذى 
مليذذون طفذذل يف تلذذك البلذذدان  134مسذذتوى التعلذذيم األساسذذي. كمذذا يقذذدر أن 

ليسذذذوا ملتحقذذذني مبدرسذذذة بذذذل ومل يسذذذبق هلذذذم االلتحذذذاق مبدرسذذذة قذذذط. ومذذذن بذذذني 
هم أي فرصذذذذذة األطفذذذذذال الفقذذذذذراء، تشذذذذذكل البنذذذذذات أغلبيذذذذذة الذذذذذذين مل يذذذذذتح أمذذذذذام

للحصذذول علذذى تعلذذيم نظذذامي. ومذذع ذلذذك فذذ ن تعلذذيم البنذذات يعذذد بغذذري جذذدال 
أحذذد املفذذاتيح الذذيت تفضذذي إىل احلذذد مذذن الفقذذر. وقذذد دعمذذت اليونيسذذيف التعلذذيم 
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األساسذذذذذذي بذذذذذذالرتكيز علذذذذذذى تعزيذذذذذذز اجلوانذذذذذذب املعرفيذذذذذذة والسذذذذذذيكواجتماعية لرعايذذذذذذة 
ص الشذذاملة لتعلذذيم أساسذذي الطفولذذة املبكذذرة. ويشذذمل ذلذذك الذذرتويج إلتاحذذة الفذذر 

جيذذذد، مذذذع اسذذذتكمال هذذذذا التعلذذذيم مبذذذا يف ذلذذذك هتيئذذذة بيئذذذة تعليذذذم صذذذحية وفعالذذذة 
ومحائيذة. ومذذن اجلوانذذب املهمذة للذذدعم تعزيذذز مشذاركة اجملتمذذع احمللذذي والوالذذدين يف 

 .أمور املدارس
وعلذذذذى مذذذذدار السذذذذنة املاضذذذذية واصذذذذلت املنظمذذذذة التصذذذذدي للتحذذذذدي  - 119

 2002ياكذذل املؤسسذذية وقصذذور القذذدرة اإلداريذذة. ويف عذذام املتمثذذل يف ضذذعف اهل
، اقرتحذذذذت جلنذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة خلذذذذرباء االدارة العامذذذذة جمذذذذاالت أولويذذذذة للذذذذدول 
األعضذذذاء لكذذذي تبذذذين املزيذذذد مذذذن قذذذدراهتا يف جمذذذال أسذذذلوب إدارة احلكذذذم واإلدارة 

املعذذذذذذارف  العامذذذة، مبذذذا يف ذلذذذك مذذذا يذذذتم بالنسذذذبة إىل إدارة املذذذوارد البشذذذرية وإدارة
وإدارة تكنولوجيذذذذذذذذا املعلومذذذذذذات واالتصذذذذذاالت والمركزيذذذذذذة اإلدارة. وهلذذذذذذه الغايذذذذذذة، 
تعاونذذذذت إدارة الشذذذذؤون االجتماعيذذذذة واالقتصذذذذادية، علذذذذى سذذذذبيل املثذذذذال، خذذذذالل 

، مذذع برنذذامج األمذذذم املتحذذدة اإلمنذذائي للمسذذاعدة علذذذى 2003-2002الفذذرتة 
مذذن خذذالل إعذذداد تشذذريعات ذات صذذلة  تعزيذذز اإلدارة احملليذذة واجلهويذذة يف روانذذدا

واسذذتحداث هياكذذل جديذذدة لذذإلدارة وهتيئذذة سذذبل التذذدريب. كمذذا تعكذذف اللجنذذة 
االقتصذذذذذادية واالجتماعيذذذذذة لغذذذذذريب آسذذذذذيا )اسذذذذذكوا( علذذذذذى بنذذذذذاء قاعذذذذذدة بيانذذذذذات 
إلكرتونيذذة مباشذذرة بشذذأن ممارسذذات الدميقراطيذذة واحلكذذم الرشذذيد يف املنطقذذة مبذذا يف 

 .قانون وحقوق اإلنسان واحلريةذلك بيانات عن سيادة ال
ويعذذذد تعزيذذذز املزيذذذد مذذذن الفذذذرص االقتصذذذادية املتاحذذذة أمذذذام املذذذرأة أمذذذرا  - 120

جوهريذذا بالنسذذبة للقضذذاء علذذى الفقذذر باعتبذذار أن غالبيذذة الذذذين يعيشذذون يف الفقذذر 
، تعذذذذذاون 2002هذذذذم مذذذذذن النسذذذذذاء وخاصذذذذذة يف البلذذذذذدان الناميذذذذذة. وخذذذذذالل عذذذذذام 

ائي للمذذذرأة مذذذع االسذذذكوا ومذذذع اللجنذذذة االقتصذذذادية صذذذندوق األمذذذم املتحذذذدة اإلمنذذذ
واالجتماعيذذذذة آلسذذذذيا واحملذذذذيط اهلذذذذادئ )اسذذذذكاب( ملسذذذذاعدة املؤسسذذذذات الوطنيذذذذة 
علذذذى أن تذذذدمج املنظذذذورات اجلنسذذذانية يف صذذذلب أنظمتهذذذا اإلحصذذذائية للنهذذذوض 
بعمليذذات تقصيذذي مشذذاركة املذذرأة يف االقتصذذادات الرمسيذذة وغذذري الرمسيذذة. كمذذا يفيذذد 

يف املكسذذيك.  2003بذذادرة استقصذذاء دخذذل األسذذر ونفقاهتذذا لعذذام مذذن هذذذه امل
ويسذذذذذذذاعد صذذذذذذذندوق األمذذذذذذذم املتحذذذذذذذدة اإلمنذذذذذذذائي للمذذذذذذذرأة كذذذذذذذذلك علذذذذذذذى وضذذذذذذذع 
االسذذذرتاتيجيات الكفيلذذذة بذذذالربط بذذذني املنتجذذذني املنخفضذذذي الذذذدخل واألسذذذواق يف 
بوركينذذا فاسذذو ونيجرييذذذا وروانذذدا وكوريذذذا الشذذمالية وجنذذوب آسذذذيا والذذدول العربيذذذة. 

شذذذذذذمل هذذذذذذذه االسذذذذذذرتاتيجيات تيسذذذذذذري وصذذذذذذول املذذذذذذرأة إىل املشذذذذذذرتين احملتملذذذذذذني وت
ملنتجاهتذذذذذذا مبذذذذذذا يف ذلذذذذذذك مذذذذذذا يذذذذذذتم مذذذذذذن خذذذذذذالل تنظذذذذذذيم التعاونيذذذذذذات واسذذذذذذتخدام 
تكنولوجيذذا املعلومذذذات واالتصذذاالت ومنهذذذا املواقذذع املتاحذذذة علذذى الشذذذبكة العامليذذذة 

ة. كمذذا ع قذذد مذذن أجذذل تبذذادل املعلومذذات وعقذذد األسذذواق التجاريذذة ملنتجذذات املذذرأ
املنتذذذذذدى الثذذذذذاين الذذذذذذي نظمتذذذذذه اللجنذذذذذة االقتصذذذذذادية ألوروبذذذذذا للنسذذذذذاء صذذذذذاحبات 
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يف جنيذذذذذذذف، ويف فيذذذذذذه تبذذذذذذذادل املمارسذذذذذذذات  2003األعمذذذذذذال، يف آذار/مذذذذذذذارس 
اجليذذذذذذدة فيمذذذذذذا يتعلذذذذذذق بتحسذذذذذذني فذذذذذذرص احلصذذذذذذول علذذذذذذى التمويذذذذذذل وتكنولوجيذذذذذذا 

 .تديرها نساء املعلومات واالتصاالت بالنسبة للمشاريع التجارية الصغرية اليت
ويف األردن بذذدأت شذذراكة بواسذذطة صذذندوق األمذذم املتحذذدة اإلمنذذائي  - 121

مذذع مؤسسذذة نظذذم سيسذذكو واحلكومذذة األردنيذذة وبذذدأت  2002للمذذرأة يف عذذام 
الشراكة تسفر عن نتائج إجيابية فيما يتعلذق بزيذادة قذدرة املذرأة علذى الوصذول إىل 

له مذذذذن خذذذذالل تطذذذذوير عشذذذذر قطذذذاع تكنولوجيذذذذا املعلومذذذذات واالتصذذذذاالت وتشذذذذكي
يف  63.3أكادمييذذات للتواصذذل الشذذبكي تابعذذة لسيسذذكو. وقذذد حقذذق املشذذروع 

املائذذذة مذذذن انضذذذمام اإلنذذذاث إىل األكادمييذذذات وأنذذذتج معلومذذذات وبيانذذذات أفضذذذل 
عن املرأة األردنيذة يف قطذاع تكنولوجيذا املعلومذات واالتصذاالت فضذال عذن زيذادة 

ني يف هذذذذا املضذذذمار باسذذذتخدام هذذذذه االهتمذذذام بذذذني صذذذفوف املخططذذذني العذذذامل
 .املعلومات أساسا لوضع السياسات والربامج

، واصذلت فرقذة عمذل األمذم املتحذدة لتكنولوجيذذات 2002ويف عذام  - 122
املعلومذذذذذات واالتصذذذذذاالت معاجلذذذذذة قضذذذذذايا السياسذذذذذات ومذذذذذن ذلذذذذذك مذذذذذثال دمذذذذذج 

ميذذذذذة االسذذذذذرتاتيجيات اإللكرتونيذذذذذة الوطنيذذذذذة ضذذذذذمن االسذذذذذرتاتيجيات الشذذذذذاملة للتن
والقضذذاء علذذى الفقذذر، إضذذافة إىل اختذذاذ تكنولوجيذذا املعلومذذات واالتصذذاالت أداة 
للنهوض باملرأة ومتكينها على ،و مذا أكدتذه جلنذة وضذع املذرأة يف دورهتذا السذابعة 

، اختذذذذذذت فرقذذذذذة العمذذذذذل 2002. ويف عذذذذذام 2003واألربعذذذذذني يف آذار/مذذذذذارس 
نذذذذذذب برنذذذذذذامج تسذذذذذذخري عذذذذذذددا مذذذذذذن املبذذذذذذادرات الراميذذذذذذة إىل معاجلذذذذذذة خمتلذذذذذذف جوا

تكنولوجيذذذذا املعلومذذذذات واالتصذذذذاالت ألغذذذذراض التنميذذذذة. ويف شذذذذراكة مذذذذع برنذذذذامج 
األمذذذم املتحذذذدة اإلمنذذذائي وصذذذندوق األمذذذم املتحذذذدة للشذذذراكات الدوليذذذة أطلقذذذت 
فرقذذذة العمذذذل شذذذبكات الشذذذتات الرقميذذذة ألفريقيذذذا ومنطقذذذة البحذذذر الكذذذارييب وهذذذذه 

ني املذذذوارد التكنولوجيذذذة والتنظيميذذذة املبذذذادرات ترمذذذي إىل إجيذذذاد شذذذبكة تصذذذل مذذذا بذذذ
واملهنيذذة واملاليذذة للمقيمذذني يف املهجذذر يف أمريكذذا الشذذمالية وأوروبذذا وبذذني نظذذرائهم 

 .يف أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب
وتعذذذذد اجلامعذذذذة العامليذذذذة اإللكرتونيذذذذة الذذذذيت أطلقتهذذذذا يف حزيران/يونيذذذذه   - 123
ة وبرنذذذذامج األمذذذذم املتحذذذذدة مبذذذذادرة مشذذذذرتكة بذذذذني جامعذذذذة األمذذذذم املتحذذذذد 2003

للبيئذذذذة. وهذذذذي منذذذذوذو عملذذذذي للتعذذذذاون علذذذذى بنذذذذاء جسذذذذور رقميذذذذة لتعزيذذذذز األمذذذذن 
والرخذذاء البشذذذري مذذذن خذذذالل التنميذذذة املسذذذتدامة بيئيذذذا. وهذذذذه اجلامعذذذة عبذذذارة عذذذن 
شذذذبكة دوليذذذة بذذذني اجلامعذذذات واملؤسسذذذات املتعاونذذذة وقذذذد يف تنظيمهذذذا كفذذذرع مذذذن 

داري يف إرينذذذدال، النذذذرويج. أمذذذا املؤسسذذذات جامعذذذة األمذذذم املتحذذذدة وهلذذذا مركذذذز إ
األساسذذية الذذيت قامذذت عليهذذا هذذذه املبذذادرة فهذذي جامعذذة األمذذم املتحذذدة، وبرنذذامج 
األمذذذم املتحذذذدة اإلمنذذذائي، وقاعذذذدة بيانذذذات املذذذوارد العامليذذذة التابعذذذة لربنذذذامج األمذذذم 
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املتحذذذذذدة للبيئذذذذذة ومركذذذذذز أرينذذذذذدال يف النذذذذذرويج )شذذذذذبكة أرينذذذذذدال(، وكليذذذذذة أغذذذذذدار 
جلامعيذذذذذذة يف النذذذذذذرويج. ولسذذذذذذوف تقذذذذذذدم دورات وبذذذذذذرامج باالتصذذذذذذال اإللكذذذذذذرتوين ا

املباشذذذذر يف إطذذذذار قذذذذدرة عامليذذذذة لالتصذذذذال بشذذذذأن البيئذذذذة والتنميذذذذة. وباالضذذذذافة إىل 
ذلك، فمن بني املشاركني يف هذذا املشذروع جامعذات مذن غانذا وأوغنذدا وجنذوب 

 .أفريقيا
ع منظمذذذذذة العمذذذذذل وعلذذذذذى الصذذذذذعيد اإلقليمذذذذذي، تتعذذذذذاون االسذذذذذكوا مذذذذذ - 124

الدوليذذذذذذذة والصذذذذذذذندوق العذذذذذذذريب لإلمنذذذذذذذاء االقتصذذذذذذذادي واالجتمذذذذذذذاعي وعذذذذذذذدد مذذذذذذذن 
املنظمذذذذات غذذذذري احلكوميذذذذة الوطنيذذذذة مذذذذن أجذذذذل تنفيذذذذذ جذذذذدول العمذذذذل اإلقليمذذذذي 

وهذذذذذذذه املبذذذذذذادرة ترمذذذذذذي إىل ”. التكنولوجيذذذذذذا والعمالذذذذذذة وختفيذذذذذذف حذذذذذذدة الفقذذذذذذر“
ختفيذذذف اسذذذتغالل تكنولوجيذذذات جديذذذدة خمتذذذارة مذذذن أجذذذل خلذذذق فذذذرص العمذذذل و 

حذذذدة الفقذذذر مذذذع التأكيذذذذد علذذذى اجملتمعذذذات الريفيذذذذة احملرومذذذة اقتصذذذاديا. ويشذذذذمل 
جذذدول العمذذل املذذذكور إمكانيذذة إنشذذاء مراكذذز بليذذة للتكنولوجيذذا تتذذيح سذذبل بذذو 
األميذذذذذة والتعلذذذذذيم األساسذذذذذي والتذذذذذدريب املهذذذذذين للمجتمعذذذذذات احملرومذذذذذة. وسذذذذذوف 

لذذذذذثالث األوىل مذذذذذن إنشذذذذذاء احللقذذذذذات ا 2003يشذذذذذهد لبنذذذذذان يف أيلول/سذذذذذبتمرب 
سلسذذلة هذذذه املراكذذز، علذذى أن يعقذذب ذلذذك قريبذذا إنشذذاء مراكذذز أخذذرى يف لبنذذان 
وغذذذريه مذذذن البلذذذدان األعضذذذاء. ويف أفريقيذذذا، تكفذذذل اللجنذذذة االقتصذذذادية ألفريقيذذذا 
سبل املسذاعدة علذى تذدعيم اإلدارة املاليذة العامذة وبنذاء القذدرة مذن أجذل تسذخري 

ألغذذذراض التنميذذذة دعمذذذا للمبذذذادرة األفريقيذذذة  تكنولوجيذذذا املعلومذذذات واالتصذذذاالت
 .جملتمع املعلومات

 

 تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية  
، أيذذدت منظومذذة األمذذم املتحذذدة بأسذذرها اتبذذاع 2002يف متوز/يوليذذه  - 125

اسذذذرتاتيجية أساسذذذية لذذذدعم إ ذذذاز األهذذذداف اإلمنائيذذذة لأللفيذذذة. وتشذذذمل العناصذذذر 
صذذد التقذذدم احملذذرز علذذى الصذذعيدين الذذوطين والعذذاملي الرئيسذذية هلذذذه االسذذرتاتيجية ر 

 .وتقدة الدعم التشغيلي لألولويات الوطنية ولعمليات البحوث والدعوة
وتتعذذاون جمموعذذة األمذذم املتحذذدة اإلمنائيذذة واللجنذذة التنفيذيذذة للشذذؤون  - 126

االقتصذذذذادية واالجتماعيذذذذة والبنذذذذك الذذذذدويل علذذذذى رصذذذذد التقذذذذدم يف تنفيذذذذذ إعذذذذالن 
( وحتسذذذذني 55/2الصذذذذادر عذذذذن األمذذذذم املتحذذذذدة )قذذذذرار اجلمعيذذذذة العامذذذذة األلفيذذذذة 

عمليذذذة اإلبذذذالة وحتليذذذل املؤشذذذرات علذذذى الصذذذعيدين الذذذوطين والذذذدويل. ولسذذذوف 
يعمذذذذل تقريذذذذري السذذذذنوي بشذذذذأن تنفيذذذذذ األهذذذذداف اإلمنائيذذذذة لأللفيذذذذة علذذذذى توثيذذذذق 
التقذذذذدم احملذذذذرز والسذذذذلبيات الذذذذيت تعذذذذوق حتقيذذذذق تلذذذذك األهذذذذداف. وعلذذذذى الصذذذذعيد 

سذذذبعة وثالثذذذون مذذذن التقذذذارير  2003قطذذذري، كذذذان قذذذد أ  ذذذز يف حزيران/يونيذذذه ال
الوطنية املتعلقة باألهذداف اإلمنائيذة لأللفيذة بذدعم تقذين ومذايل مذن برنذامج األمذم 
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تقريذذرا علذذى األقذذل بنهايذذة عذذام  60املتحذذدة اإلمنذذائي. وإنذذين أتوقذذع أن يذذتم إ ذذاز 
صذذذذذبح األهذذذذذداف اإلمنائيذذذذذة . وهذذذذذذه التقذذذذذارير تسذذذذذاعد علذذذذذى كفالذذذذذة أن ت  2003

 .املذكورة جزءا جوهريا من احلوار اإلمنائي على صعيد اجملتمعات بأسرها
ويف إطذذذذذذار اسذذذذذذتجابتها التنفيذيذذذذذذة إزاء األهذذذذذذداف اإلمنائيذذذذذذة لأللفيذذذذذذة،  - 127

عملذذذت منظومذذذة األمذذذم املتحذذذدة جاهذذذدة علذذذى املسذذذتوى القطذذذري مذذذن أجذذذل أن 
دعم تنفيذذذ األهذذداف الوطنيذذة. تسذذتجمع خرباهتذذا املشذذرتكة علذذى صذذعيد واحذذد لذذ

 86مذذذن التقييمذذذات القطريذذذة املشذذذرتكة و  117وجيذذذدر التنويذذذه إىل أنذذذه يف إ ذذذاز 
 .2003من أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية سلول حزيران/يونيه 

ن جذذذذذاء طذذذذذرح أوراق اسذذذذذرتاتيجية احلذذذذذد مذذذذذن الفقذذذذذر، بوصذذذذذفها أداة   - 128
واملسذذذذاعدة اإلمنائيذذذذة علذذذذى أولويذذذذات احلذذذذد مذذذذن وطنيذذذذة أساسذذذذية لرتكيذذذذز النفقذذذذات 

الفقذذذذر مبذذذذا يف ذلذذذذك حتقيذذذذق األهذذذذداف اإلمنائيذذذذة لأللفيذذذذة، مبذذذذا يتذذذذيح فرصذذذذة أمذذذذام 
منظومذذة األمذذم املتحذذدة ملزيذذد مذذن تعزيذذز األهذذداف اإلمنائيذذة املذذذكورة مذذن خذذالل 

بلذذذدا األوراق الكاملذذذة  30دعمهذذذا احلكومذذذات الوطنيذذذة. وحذذذو اآلن فقذذذد أ ذذذز 
 .بلدا األوراق املؤقتة منها 48ية احلد من الفقر بينما أ ز السرتاتيج

وكمسذذذذااة يف احلذذذذوار الذذذذدائر بشذذذذأن العقبذذذذات والسياسذذذذات املتعلقذذذذة  - 129
ببلذذذوة األهذذذداف اإلمنائيذذذة لأللفيذذذة، يتذذذدارس اجلذذذزء الثذذذاين مذذذن احلالذذذة االقتصذذذادية 

سذذات الصذذالت الذذيت تذذربط بذذني بعذذض سيا 2003واالجتماعيذذة يف العذذامل لعذذام 
االقتصذذاد الكلذذي وبذذني الفقذذر باسذذتعراض العالقذذات بذذني السياسذذات املوجهذذة ،ذذو 
النمو وبني الفقذر وآثذار السياسذات التجاريذة علذى الفقذر والنتذائج املرتتبذة بالنسذبة 
لفقذذذذراء احلضذذذذر علذذذذى اسذذذذتجابات سياسذذذذات االقتصذذذذاد الكلذذذذي إزاء الصذذذذدمات.  

و مباشذذر أكثذذر ،ذذو احلذذد كمذا أنذذه حيلذذل آثذذار بعذض السياسذذات املوجهذذة علذذى ،ذ
مذذذذن الفقذذذذر ومنهذذذذا مذذذذثال الذذذذن هج ذات األسذذذذاس السذذذذوقي إزاء اإلصذذذذالح الزراعذذذذي 
وحتريذذر وخصخصذذة أسذذواق األغذيذذة الرئيسذذية يف أفريقيذذا. ويفحذذ  كذذذلك زيذذادة 

، فضذال عذن 1990الفقر يف بلدان االقتصادات املارة مبرحلذة انتقاليذة منذذ عذام 
اإلضذذذافة إىل ذلذذذك، ففذذذي اإلطذذذار البحثذذذي، اسذذذتجابات احلكومذذذات واألفذذذراد. وب

تعذذذذاون مشذذذذروع األلفيذذذذة وفذذذذرق العمذذذذل املنبثقذذذذة عنذذذذه وأمانتذذذذه مذذذذع برنذذذذامج األمذذذذم 
املتحذذذذذدة اإلمنذذذذذذائي يف االسذذذذذذتعدادات املتخذذذذذذذة إلعذذذذذداد تقريذذذذذذر التنميذذذذذذة البشذذذذذذرية 

 .: األهداف اإلمنائية لأللفية، الذي ن شر يف متوز/يوليه2003
أطلقذذت محلذذة األهذذداف اإلمنائيذذة  2002وبر ويف تشذذرين األول/أكتذذ - 130

لأللفيذذة مذذن أجذذل الذذرتويج اللتزاماهتذذا بصذذورة أفضذذل علذذى نطذذاق العذذامل كلذذه ومبذذا 
يكفل هلا أن ت صبح بذورا لإلجذراءات العامليذة الذيت يذتم اختاذهذا. وأنشذئت وحذدة 

وهذذي تقذذوم بتجميذذع فريذذق  2002تعذذ  سملذذة األلفيذذة يف تشذذرين الثذذاين/نوفمرب 
مذذذن رعايذذذذا بلذذذدان ناميذذذة وبلذذذذدان متقدمذذذة النمذذذو كمذذذذا شذذذرعت يف بنذذذذاء أساسذذذي 
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شذذذبكات وشذذذراكات علذذذى مسذذذتوى اجملتمذذذع املذذذدين والربملذذذانيني ووسذذذائل اإلعذذذالم 
 .وغري ذلك من اجلماعات الرئيسية على الصعيد العاملي كله

وقذذذذد اجتمذذذذع فريذذذذق محلذذذذة األلفيذذذذة مذذذذع مسذذذذؤولني مذذذذن املنظمذذذذة ومذذذذع  - 131
للتنميذذذذة وقذذذذادة دينيذذذذني وممثلذذذذي وسذذذذائل اإلعذذذذالم واجملتمذذذذع املذذذذدين برملذذذذانيني ووزراء 

ومنظمذذذات غذذذري حكوميذذذة ونقابذذذات عماليذذذة ومؤسسذذذات سثيذذذة. وأقامذذذت احلملذذذة 
عالقذذذات عمذذذل مذذذع شذذذبكات برملانيذذذة ومنهذذذا االحتذذذاد الربملذذذاين الذذذدويل والشذذذبكة 
 الربملانيذذذذة للبنذذذذك الذذذذدويل. كمذذذذا ي شذذذذارك الفريذذذذق بنشذذذذاق يف اجتماعذذذذات الشذذذذبكة
الربملانيذذذذة الرئيسذذذذية عنذذذذدما تبذذذذدأ عمليذذذذة التعذذذذاون بشذذذذأن أدلذذذذة األهذذذذداف اإلمنائيذذذذة 
لأللفيذذة املوجهذذة للربملذذانيني. ويف البلذذدان الناميذذة تعمذذل احلملذذة علذذى ربذذط أو بنذذاء 
التحالفذذذات مذذذن أجذذذل العمذذذل علذذذى تشذذذجيع احلكومذذذات علذذذى تنفيذذذذ سياسذذذات 

اسذذذبات اخلطابيذذذة العامذذذة لصذذذاأ الفقذذذراء. ومذذذن خذذذالل فعاليذذذات عديذذذدة مثذذذل املن
وعقذذذذد احللقذذذذات الدراسذذذذية واملذذذذؤمترات مبذذذذا يف ذلذذذذك جذذذذوالت للحملذذذذة يف  ذذذذايل 

مذن األهذداف اإلمنائيذة لأللفيذة، الذذي يركذز  8أوروبا ويف إيطاليذا، احتذل اهلذدف 
على بنذاء شذراكات عامليذة ألغذراض التنميذة مركذز الصذدارة يف كثذري مذن احلذوارات 

ألهذذذذداف املذذذذذكورة أعذذذذاله. ومذذذذن خذذذذالل كثذذذذري مذذذذن الوطنيذذذذة الذذذذيت دارت بشذذذذأن ا
مناسذذبات التواجذذد أمذذام نوعيذذات خمتلفذذة مذذن اجلمهذذور، أمكذذن نشذذر الرسذذالة الذذيت 
مفادهذذذا أن األمذذذر ساجذذذة إىل اختذذذاذ إجذذذراءات بشذذذأن الذذذديون واملعونذذذة والتجذذذارة 

 .ونقل التكنولوجيا
 ولسذذذذذذوف يقتضذذذذذذي بلذذذذذذوة األهذذذذذذداف اإلمنائيذذذذذذة لأللفيذذذذذذة املشذذذذذذاركة يف - 132

التصذذدي للتحذذديات الذذيت يواجههذذا اجملتمذذع الذذدويل يف جمذذال التنميذذة. أمذذا نتذذائج 
املؤمترات واجتماعات القمذة الرئيسذية الذيت عقذدهتا األمذم املتحذدة وخاصذة املذؤمتر 
الذذذذذذذدويل لتمويذذذذذذذل التنميذذذذذذذة، املعقذذذذذذذود يف مذذذذذذذونتريي، املكسذذذذذذذيك، يف آذار/مذذذذذذذارس 

املسذذذذذذذذذذتدامة املعقذذذذذذذذذذود يف ، ومذذذذذذذذذذؤمتر القمذذذذذذذذذذة العذذذذذذذذذذاملي املعذذذذذذذذذذين بالتنميذذذذذذذذذذة 2002
واجلمعيذذة العامليذذة الثانيذذة  2002جوهانسذذربة، جنذذوب أفريقيذذا يف آب/أغسذذطس 
فقذذد أغنذذت وأضذذافت  2002للشذذيخوخة، املعقذذودة يف مدريذذد يف نسذذيان/أبريل 

إىل االلتزامذذذذات الذذذذيت يف التعهذذذذد هبذذذذا يف إعذذذذالن األلفيذذذذة الصذذذذادر يف قمذذذذة األلفيذذذذة 
. وفضذال عذن ذلذك، ففذذي 2000يلول/سذبتمرب املعقذود مبقذر األمذم املتحذدة يف أ

، أكذذد رؤسذذاء الذذدول 2003مذذؤمتر قمذذة جمموعذذة الثمانيذذة، املعقذذود يف أيار/مذذايو 
الثمانيذذة مذذن جديذذد دعمهذذم لتحقيذذق األهذذداف اإلمنائيذذة لأللفيذذة والتزامذذاهتم الذذيت 
تعهذذذذذدوا هبذذذذذا يف مذذذذذونتريي. ومذذذذذا زال التحذذذذذدي الرئيسذذذذذي يتمثذذذذذل يف حتويذذذذذل هذذذذذذه 

لدوليذذة مذذن خذذالل التعذذاون ألغذذراض التنميذذة إىل حيذذاة أفضذذل للبشذذر االلتزامذذات ا
يف مجيذع أ،ذذاء العذامل. ومذذا أدت املذؤمترات واجتماعذذات القمذة إىل جالئذذه بصذذورة 
أوضذذذذح هذذذذذو أن هذذذذذا التنفيذذذذذذ حيتذذذذاو، أكثذذذذذر مذذذذن أي وقذذذذذت مضذذذذى، إىل تعهذذذذذد 
باملشذذذذذذاركة مذذذذذذن جانذذذذذذب األطذذذذذذراف املتعذذذذذذددة صذذذذذذاحبة املصذذذذذذلحة مبذذذذذذا يف ذلذذذذذذك 
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 .ت واجملتمع املدين ودوائر التجارة واألعمال وغريهااحلكوما
 

 التنمية المستدامة  
أدت خطذذة التنفيذذذ، املعتمذذدة يف مذذؤمتر القمذذة العذذاملي املعذذين بالتنميذذة  - 133

املسذذتدامة، إىل مزيذذد مذذن الرتكيذذز علذذى التنفيذذذ مذذن خذذالل اعتمذذاد عذذدة غايذذات 
امليذذذذذاه والصذذذذذرف وأهذذذذذداف. وهذذذذذذه الغايذذذذذات واألهذذذذذداف  لذذذذذت جمذذذذذاالت مثذذذذذل 

الصذذذذحي والصذذذذحة والطاقذذذذة إضذذذذافة إىل اسذذذذتخدام وإنتذذذذاو الكيماويذذذذات وصذذذذون 
األرصذذذذدة السذذذذمكية وجتديذذذذدها. وقذذذذد شذذذذجعت هذذذذذه اخلطذذذذة علذذذذى وضذذذذع إطذذذذار 
عشذذذذذري للذذذذذربامج للتعجيذذذذذل بذذذذذالتحول ،ذذذذذو االسذذذذذتهالك واإلنتذذذذذاو علذذذذذى أسذذذذذاس 

 .مستدام
ة كجذذزء مذذن شذذراكة للتنميذذة املسذذتدام 200وقذذد يف إعذذالن أكثذذر مذذن  - 134

عملية متابعذة مذؤمتر القمذة العذاملي. وشذاركت كيانذات منظومذة األمذم املتحذدة يف  
كثذذذري مذذذن تلذذذك الشذذذراكات. كمذذذا يف االلتذذذزام بقذذذدر كبذذذري مذذذن املذذذوارد لصذذذاحلها. 
وإنذذين لعلذذى ثقذذة مذذن أن هذذذه الشذذراكات ستسذذاعد علذذى إشذذراك عناصذذر رئيسذذية 

 .يف عملية التنفيذ
فع املتولذذذدة عذذذن املذذذؤمتر العذذذاملي املعذذذين بالتنميذذذة واطالقذذذا مذذذن قذذذوة الذذذد - 135

املسذذذذتدامة، أعذذذذادت جلنذذذذة التنميذذذذة املسذذذذتدامة توجيذذذذه أعماهلذذذذا مبذذذذا يكفذذذذل تنفيذذذذذ 
االلتزامذذذذات املتعهذذذذد هبذذذذا يف جوهانسذذذذربة. ولسذذذذوف تعمذذذذل املنظمذذذذة علذذذذى إيذذذذالء 
دعمهذذا الكامذذل ألعمذذال جلنذذة التنميذذة املسذذتدامة يف األنشذذطة الذذيت تضذذطلع هبذذا.  

أن جملذذذذس الرؤسذذذذاء التنفيذذذذذيني للتنسذذذذيق ملنظومذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة عذذذذاكف كمذذذذا 
حاليذذذذا علذذذذى وضذذذذع اللمسذذذذات األخذذذذرية علذذذذى اآلليذذذذات املشذذذذرتكة بذذذذني الوكذذذذاالت 
لصذذذاأ متابعذذذة املذذذؤمتر العذذذاملي املذذذذكور علذذذى نطذذذاق املنظومذذذة بأسذذذرها يف جمذذذاالت 

السذذذذاحلية مثذذذذل امليذذذذاه العذبذذذذة والصذذذذرف الصذذذذحي والطاقذذذذة واحمليطذذذذات واملنذذذذاطق 
واالسذذتهالك واإلنتذذاو علذذى أسذذاس مسذذتدام. ومذذن شذذأن هذذذه اآلليذذات أن تتذذيح 
تنسذذيق مبذذادرات السياسذذات مذذن جانذذب الكيانذذات املعنيذذة ضذذمن منظومذذة األمذذم 
املتحذذدة. وعلذذى الصذذعيد امليذذداين، تسذذاعد املنظمذذة احلكومذذات علذذى دمذذج نتذذائج 

االسذذذذذرتاتيجيات الوطنيذذذذذة املذذذذذؤمتر العذذذذذاملي املعذذذذذين بالتنميذذذذذة املسذذذذذتدامة يف صذذذذذلب 
املتصذذلة بالتنميذذة املسذذتدامة. وكثذذري مذذن الكيانذذات األعضذذاء يف اللجنذذة التنفيذيذذة 
للشذذؤون االقتصذذادية واالجتماعيذذة، ومنهذذا مذذثال اللجذذان اإلقليميذذة وبرنذذامج األمذذم 

األمذذذذم املتحذذذذدة،  -املتحذذذذدة للبيئذذذذة، وبرنذذذذامج األمذذذذم املتحذذذذدة اإلمنذذذذائي، واملوئذذذذل 
االقتصذذذادية واالجتماعيذذذة قطعذذذت أشذذذواطا مشذذذجعة فيمذذذا يتعلذذذق وإدارة الشذذذؤون 

بذذذذذذدمج اجلوانذذذذذذب التشذذذذذذغيلية واملعياريذذذذذذة مذذذذذذن أعمذذذذذذال املنظمذذذذذذة يف جمذذذذذذال التنميذذذذذذة 
املستدامة من خذالل اخلذدمات االستشذارية والتعذاون التقذين. واذة هذدف رئيسذي 
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ؤمتر هلذذذذا التعذذذاون التقذذذين يتمثذذذل يف إجيذذذاد القذذذدرة الوطنيذذذة علذذذى تنفيذذذذ نتذذذائج املذذذ
العذذذاملي املعذذذين بالتنميذذذة املسذذذتدامة ومذذذا سذذذبق انعقذذذاده مذذذن مذذذؤمترات واجتماعذذذات 

 .للقمة
، باشذذذذذذذذذذذرت أمانذذذذذذذذذذذة أعماهلذذذذذذذذذذذا يف إدارة الشذذذذذذذذذذذؤون 2002يف عذذذذذذذذذذذام  - 136

االقتصذذادية واالجتماعيذذة لذذدعم منتذذدى األمذذم املتحذذدة املعذذين بالغابذذات الذذذي يف 
ليذذة حكوميذذة دوليذذة رئيسذذية االعذرتاف بذذه يف خطذذة جوهانسذذربة للتنفيذذذ، بوصذفه آ

لتيسذذذري وتنسذذذيق اإلدارة املسذذذتدامة للغابذذذات علذذذى صذذذعيد العذذذامل كلذذذه. ويف دورتذذذه 
يف جنيذذذف قذذذرر املنتذذذدى إنشذذذاء أفرقذذذة  2003الثالثذذذة املعقذذذودة يف حزيران/يونيذذذه 

خذذرباء خمصصذذة حلمايذذة الغابذذات. وسذذوف تعذذا  هذذذه األفرقذذة قضذذايا عديذذدة مذذن 
 .كنولوجيات السليمة بيئيا من أجل صيانة الغاباتبينها قضية متويل ونقل الت

ومذذا زالذذت قضذذية امليذذاه والصذذرف الصذذحي حتتذذل موقذذع األسذذبقية علذذى  - 137
أعلنذذذت اجلمعيذذذة  2002جذذذدول األعمذذذال الذذذدويل. ويف كذذذانون األول/ديسذذذمرب 

ليكذذذذذون السذذذذذنة الدوليذذذذذة للميذذذذذاه العذبذذذذذة. ويف رسذذذذذاليت إىل  2003العامذذذذذة عذذذذذام 
عذذذامل الثالذذذث، املعقذذذود يف كيتذذذو، شذذذيغا وأوسذذذاكا، اليابذذذان، يف منتذذذدى امليذذذاه يف ال

، دعذذذوت إىل اختذذذاذ إجذذذراءات لتذذذأمني سذذذبل احلصذذذول علذذذى 2003آذار/مذذذارس 
ميذذذذذذذذذاه الشذذذذذذذذذرب املأمونذذذذذذذذذة وحتسذذذذذذذذذني الصذذذذذذذذذرف الصذذذذذذذذذحي وال سذذذذذذذذذيما للفقذذذذذذذذذراء 

، يذذذذذوم امليذذذذذاه العذذذذذاملي، أصذذذذذدرت 2003آذار/مذذذذذارس  22واملستضذذذذذعفني. ويف 
عن تنمية امليذاه يف العذامل: املذاء مذن أجذل البشذر، املذاء مذن  املنظمة أول تقرير هلا

 .أجل احلياة وهو أ ل استعراض مستكمل حلالة املوارد املائية يف العامل
 

 أفريقيا
يف دورهتذذذذذا السذذذذذابعة واخلمسذذذذذني، رحبذذذذذت اجلمعيذذذذذة العامذذذذذة بالشذذذذذراكة  - 138

الذذذذي مذذذن  اجلديذذذدة مذذذن أجذذذل تنميذذذة أفريقيذذذا بوصذذذفها برنذذذامج االحتذذذاد األفريقذذذي
شذأنه أن يكذون إطذارا للذدعم املقذدم مذذن اجملتمذع الذدويل مذن أجذل تنميذة أفريقيذذا.  
كمذذذذا أيذذذذدت اجلمعيذذذذة العامذذذذة القذذذذرار ب نشذذذذاء مكتذذذذب املستشذذذذار اخلذذذذاص املعذذذذين 
بأفريقيذذا يف األمانذذة العامذذة. وتشذذمل املهذذام الرئيسذذية الذذيت سيضذذطلع هبذذا املكتذذب 

ق والذدعوة علذى الصذعيد العذاملي لصذاأ مؤازرة الدور الذي أقوم بذه بشذأن التنسذي
أفريقيذذذذذا، فضذذذذذال عذذذذذن تقذذذذذدة تقذذذذذارير إىل اجلمعيذذذذذة العامذذذذذة واجمللذذذذذس االقتصذذذذذادي 

 .واالجتماعي يف مداوالهتما بشأن أفريقيا
وتقذذدم اللجنذذة االقتصذذادية ألفريقيذذا الذذدعم مذذن أجذذل تنفيذذذ الشذذراكة  - 139

وتذذذذذرتأس اللجنذذذذذة  اجلديذذذذذدة مذذذذذن أجذذذذذل تنميذذذذذة أفريقيذذذذذا علذذذذذى الصذذذذذعيد اإلقليمذذذذذي.
اجتماعذذذذذات املشذذذذذاورة اإلقليميذذذذذة السذذذذذنوية لوكذذذذذاالت األمذذذذذم املتحذذذذذدة العاملذذذذذة يف 
أفريقيذذا، الذذيت متثذذل منذذربا مذذن أجذذل تعزيذذز التنسذذيق والفعاليذذة علذذى صذذعيد املنظومذذة 



 2003 المتحدة، األمم مستخلص حولية

 

64 

 

بأسذرها دعمذذا للشذذراكة اجلديذذدة. كمذذا أن اللجنذة االقتصذذادية ألفريقيذذا مذذا برحذذت 
ات واملعذذايري املتعلقذذة بذذاإلدارة االقتصذذادية وإدارة تشذذارك بفعاليذذة يف وضذذع املذذدون

الشذذذذذركات مذذذذذن أجذذذذذل آليذذذذذة اسذذذذذتعراض النظذذذذذراء يف أفريقيذذذذذا. وهذذذذذي تتذذذذذوىل حاليذذذذذا 
األعمذذذذذذال التقنيذذذذذذة املشذذذذذذرتكة مذذذذذذع أمانذذذذذذة منظمذذذذذذة التعذذذذذذاون والتنميذذذذذذة يف امليذذذذذذدان 
االقتصذذذذذادي سذذذذذعيا إىل وضذذذذذع إطذذذذذار مؤسسذذذذذي للمسذذذذذاءلة املشذذذذذرتكة ولتجذذذذذانس 

ة لطلب جلنة رؤسذاء الذدول واحلكومذات جلنذة تنفيذذ الشذراكة السياسات استجاب
، قامذذذذذذذت اللجنذذذذذذذة االقتصذذذذذذذادية ألفريقيذذذذذذذا بذذذذذذذ جراء 2002اجلديذذذذذذذدة. ويف عذذذذذذذام 

دراسذذذات، وأصذذذدرت تقذذذارير ونظمذذذت اجتماعذذذات وحلقذذذات عمذذذل بشذذذأن قذذذدرة 
القطذذذاع العذذذام األفريقذذذي علذذذى اإلدارة الفعالذذذة وتعزيذذذز مشذذذاركة اجملتمذذذع املذذذدين يف 

تنميذذذذة وإدارة شذذذذؤون احلكذذذذم. كمذذذذا أن التعذذذذاون التقذذذذين مذذذذن جانذذذذب عمليذذذذات ال
اللجنذذة املذذذكورة بعذذزز التوصذذل إىل قذذدر كبذذري مذذن توافذذق اآلراء بشذذأن مذذا يشذذكل 
دولذذذذة قذذذذادرة وفهمذذذذا أفضذذذذل لعمليذذذذات إدارة احلكذذذذم واحلفذذذذا  علذذذذى قضذذذذايا إدارة 
احلكذذذذم مدرجذذذذذة علذذذذذى جذذذذذداول أعمذذذذال صذذذذذانعي السياسذذذذذات وتقيذذذذذيم القذذذذذدرات 

 .ةاملؤسسي
وقذذذد وضذذذع برنذذذامج األمذذذم املتحذذذدة اإلمنذذذائي إطذذذارا اسذذذرتاتيجيا لذذذدعم  - 140

الشذذذذراكة اجلديذذذذدة لتنميذذذذة أفريقيذذذذا واألمانذذذذة املنبثقذذذذة عنهذذذذا وال سذذذذيما فيمذذذذا يتعلذذذذق 
بتعزيذذز أسذذلوب احلكذذم الذذدميقراطي. وقذذد واصذذل الربنذذامج اإلمنذذائي تنفيذذذ مشذذروع 

املنبثذذذذذق عذذذذذن مذذذذذؤمتر ” ريقيذذذذامبذذذذادرات تكنولوجيذذذذذا املعلومذذذذذات واالتصذذذذذاالت ألف“
طوكيذذذذو الذذذذدويل املعذذذذين بتنميذذذذة أفريقيذذذذا مذذذذن أجذذذذل حتذذذذديث قطذذذذاع االتصذذذذاالت يف 
أفريقيذذذذذذذذذا. واسذذذذذذذذذتطاع املشذذذذذذذذذروع حذذذذذذذذذو اآلن أن يسذذذذذذذذذاعد علذذذذذذذذذى صذذذذذذذذذياغة أربذذذذذذذذذع 
اسذذرتاتيجيات وطنيذذة يف جمذذال تكنولوجيذذا املعلومذذات واالتصذذاالت يف الكذذامريون 

مذذذذذن أكادمييذذذذذات  36بيذذذذذا مذذذذذع إنشذذذذذاء ونيجرييذذذذذا ومجهوريذذذذذة تنزانيذذذذذا املتحذذذذذدة وزام
شذذذبكات سيسذذذكو يف أفريقيذذذا. وقذذذد عقذذذدت حلقتذذذا عمذذذل يف ماليزيذذذا وبذذذنن كذذذان 
مذذن شذذأهنما دعذذم الشذذراكات بذذني دوائذذر القطذذاع اخلذذاص يف آسذذيا وأفريقيذذا. كمذذا 

بلذذذدا أفريقيذذذا تقاسذذذم اخلذذذربات مذذذع نظرائهذذذا مذذذن  30أتاحذذذت حلقذذذات العمذذذل لذذذذ 
ق يف إطذار جهذد لذدعم التعذاون بذني بلذدان آسيا وحتديد سبل العمذل بصذورة أوثذ

 .اجلنوب
، تعاونذذذذذذذذذذذذت إدارة الشذذذذذذذذذذذذؤون االقتصذذذذذذذذذذذذادية 2003ويف أيار/مذذذذذذذذذذذذايو  - 141

واالجتماعيذة مذع برنذامج األمذم املتحذدة اإلمنذائي علذى دعذم مذؤمتر أفريقذي شذامل 
، 2003لذذوزراء اخلدمذذة العامذذة عقذذد يف سذذتلنبوش، جنذذوب أفريقيذذا يف أيار/مذذايو 

خذذدمات استشذذارية ومسذذاعدات تقنيذذة يف جمذذال بنذذاء القذذدرات مذذن خذذالل تقذذدة 
للنهذذوض بذذاإلدارة العامذذة يف أفريقيذذا. كمذذا تنذذاول منتذذدى شذذؤون احلكذذم األفريقذذي 

احلكذذم احمللذذي مذذن “موضذذوع  2002اخلذذامس املعقذذود يف مذذابوتو، يف أيار/مذذايو 
دة وقذد نذال دعمذا مذن برنذامج األمذم املتحذ” أجل القضاء على الفقذر يف أفريقيذا
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اإلمنذذذذذذذذذائي واللجنذذذذذذذذذة االقتصذذذذذذذذذادية ألفريقيذذذذذذذذذا ومذذذذذذذذذن إدارة الشذذذذذذذذذؤون االقتصذذذذذذذذذادية 
واالجتماعيذذذة، وأفضذذذى إىل جمموعذذذة مذذذن املبذذذادئ الداعيذذذة إىل األخذذذذ بالالمركزيذذذة 
وإىل أسلوب للحكم جيعل الناس بذورا لذه. ومذن املتوقذع أن تذؤدي هذذه املبذادئ 

هذذارات لذذدى كبذذار املذذوظفني إىل إصذذالح إدارة القطذذاع العذذام وتعزيذذز املعذذارف وامل
 .املدنيني
ولسذذذوف تتعذذذذاون منظمذذذة األمذذذذم املتحذذذدة للطفولذذذذة )اليونيسذذذذيف( يف  - 142

الوجذه “القريب العاجذل مذع االحتذاد األفريقذي علذى إصذدار كتذاب أبذيض بعنذوان 
دعمذذا إلعطذذاء أولويذذة عليذذا ” الشذذاب للشذذراكة اجلديذذدة مذذن أجذذل تنميذذة أفريقيذذا

فذريقيني وحتقيقذا ملسذتقبل أفضذل للقذارة. ولسذوف يذأ  لالستثمار يف األطفال األ
الذذذذذدعم املقذذذذذدم إىل احلكومذذذذذات األفريقيذذذذذة لتحقيذذذذذق أهذذذذذداف الشذذذذذراكة اجلديذذذذذدة 
متسذذذذذقا مذذذذذع بلذذذذذوة األهذذذذذداف اإلمنائيذذذذذة لأللفيذذذذذة وخاصذذذذذة فيمذذذذذا يتعلذذذذذق بوفيذذذذذات 
األطفذذذال واألمهذذذذات. ومذذذن شذذذذأن األعمذذذال املواضذذذذيعية لليونيسذذذيف يف جمذذذذاالت 

ناعذذذذة البشذذذذرية/اإليدز أو جمذذذذال تعلذذذذيم البنذذذذات أو التحصذذذذني أن فذذذذريوس نقذذذذ  امل
تشذذذذكل مسذذذذااات هلذذذذا بذذذذدورها أايذذذذة يف التقذذذذدم ،ذذذذو حتقيذذذذق أهذذذذداف الشذذذذراكة 

بلذذذذدا  37لتشذذذذهد  2002اجلديذذذذدة. فعلذذذذى سذذذذبيل املثذذذذال، جذذذذاءت هنايذذذذة عذذذذام 
أفريقيذذا وقذذد طلبذذت دعمذذا مذذن التحذذالف العذذاملي للقاحذذات والتحصذذني. ويواصذذل 

نيسذذيف الفنيذذون تقذذدة املسذذاعدة إىل نظذذرائهم الذذوطنيني يف عمليذذات موظفذذو اليو 
ورقذذذذات اسذذذذرتاتيجية احلذذذذد مذذذذن الفقذذذذر والتقيذذذذيم القطذذذذري املشذذذذرتك، وإطذذذذار األمذذذذم 
املتحذذذذدة للمسذذذذاعدة اإلمنائيذذذذة. وقذذذذد أعذذذذانوا بذذذذذلك علذذذذى كفالذذذذة أن يذذذذنجم عذذذذن 
اسذذذذذرتاتيجيات احلذذذذذد مذذذذذن الفقذذذذذر وختفيذذذذذف الذذذذذديون أثذذذذذر إجيذذذذذايب علذذذذذى اخلذذذذذدمات 
األساسذذذية املقدمذذذة لألطفذذذال والنسذذذاء وهذذذو مذذذا يتصذذذل ببلذذذوة األهذذذداف اإلمنائيذذذة 
للشذذذراكة اجلديذذذدة. وعلذذذى سذذذبيل املثذذذال، سذذذاعد املوظفذذذون الفنيذذذون لليونيسذذذيف 
النظراء الوطنيني على إعذداد مقرتحذات عمليذة يذتم متويلهذا مذن التحذالف العذاملي 

 .للقاحات والتحصني
للسذذكان بوضذذع واعتمذذاد خطذذة عمذذل  وقذذام صذذندوق األمذذم املتحذذدة - 143

تركذذز علذذى نسذذة مذذن أهذذداف الشذذراكة اجلديذذدة لتنميذذة  2003للتنفيذذذ يف عذذام 
أفريقيذذذا: احلذذذد مذذذن الفقذذذر والصذذذحة والتعلذذذيم وامليذذذاه والصذذذرف الصذذذحي والزراعذذذة. 
ومذذذذذن خذذذذذالل براجمذذذذذه الوطنيذذذذذة واإلقليميذذذذذة يف أفريقيذذذذذا يذذذذذدعم الصذذذذذندوق أهذذذذذداف 

خذذذالل مجذذذع وحتليذذذل البيانذذذات وتقذذذدة اخلذذذدمات وأنشذذذطة الشذذذراكة اجلديذذذدة مذذذن 
 .اإل ابية وبناء القدرات يف جمايل السكان والتنمية

ومذذذا زالذذذت املعونذذذات الغذائيذذذة أمذذذرا مهمذذذا بالنسذذذبة ألفريقيذذذا. ويف عذذذام  - 144
مليذذذون طذذذن مذذذن املعونذذذات الغذائيذذذة  2.1قذذذدم برنذذذامج األغذيذذذة العذذذاملي  2002

ه مذذن األغذيذة إىل أفريقيذذا جنذويب الصذذحراء، يف املائذة مذذن جممذوع مذذا قدمذ 55أو 
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 899يف املائذذذة مذذذن مذذذوارده علذذذى تلذذذك املنطقذذذة مبذذذا وصذذذل إىل مبلذذذغ  56وأنفذذذق 
ألذذف طذذن مذذن  590مليذذون دوالر. واشذذرتى برنذذامج األغذيذذة العذذاملي أكثذذر مذذن 

مليذذذذون  120األغذيذذذة يف أفريقيذذذذا جنذذذذويب الصذذذذحراء بقيمذذذة إمجاليذذذذة زادت علذذذذى 
 .فز اإلنتاو احمللي وتنشيط األسواق احملليةدوالر مما أدى إىل ح

 
 

التصدي الحتياجات أقل البلدان نموًا والبلدان النامية   
 غير الساحلية والدول النامية الجزرية الصغيرة

مذذن أجذذل أن تصذذبح التنميذذة أكثذذر  ذذوال، يتطلذذب األمذذر ضذذمان أن  - 145
ات أقذذل البلذذدان منذذوا ال تذرتك جمموعذذة معينذذة مذذن البلذذدان املستضذعفة، ومنهذذا بالذذذ

والبلذذذدان الناميذذذة غذذذري السذذذاحلية والذذذدول الناميذذذة اجلزريذذذة الصذذذغرية، خذذذارو نطذذذاق 
، واصذذل مكتذذب املمثذذل 2002االقتصذذاد العذذاملي وعمليذذة التنميذذة. وخذذالل عذذام 

السذذذذذامي ألقذذذذذل البلذذذذذدان منذذذذذوا والبلذذذذذدان الناميذذذذذة غذذذذذري السذذذذذاحلية والذذذذذدول الناميذذذذذة 
ه لتعزيذذز دمذذج برنذذامج عمذذل بروكسذذل ألقذذل البلذذدان منذذوا اجلزريذذذذذذذذذذة الصذذغرية جهذذود

، يف صذذذلب جذذذداول أعمذذذال خمتلذذذف وكذذذاالت املنظمذذذة 2010-2001للعقذذذد 
وصذذناديقها وبراجمهذذا. كمذذا اختذذذت منظمذذات أخذذرى متعذذددة األطذذراف خطذذوات 
مماثلذذذة، ومنهذذذا املصذذذرف األفريقذذذي للتنميذذذة، واملصذذذرف اآلسذذذيوي للتنميذذذة ورابطذذذة 

اإلقليمذذي واالحتذذاد الربملذذاين الذذدويل. ومذذن جذذانيب شذذجعت  جنذذوب آسذذيا للتعذذاون
وزراء خارجيذذة أقذذذل الذذذدول منذذذوا علذذذى اختذذاذ الرتتيبذذذات الوطنيذذذة الذذذيت تكفذذذل تنفيذذذذ 

 .برنامج عمل بروكسل ومتابعته ورصده واستعراضه
وعلذذذذذى مذذذذذدار العذذذذذام املاضذذذذذي، قذذذذذدم مذذذذذؤمتر األمذذذذذم املتحذذذذذدة للتجذذذذذارة  - 146

ات موضذذذوعية وتشذذذغيلية مذذذن أجذذذل تنفيذذذذ الذذذربامج والتنميذذذة )األونكتذذذاد( مسذذذاا
واملبذذذادرات الدوليذذذة املتصذذذلة بأقذذذل البلذذذدان منذذذوا والبلذذذدان الناميذذذة غذذذري السذذذاحلية 
والذذدول الناميذذة اجلزريذذة الصذذغرية، فيمذذا واصذذل صذذندوق األمذذم املتحذذدة للسذذكان 
مج تقذذذدة ثلثذذذي مذذذوارده إىل أقذذذل البلذذذدان منذذذوا وال سذذذيما يف أفريقيذذذا، لصذذذاأ الذذذربا

الذذيت تغطذذي الصذذحة واحلقذذوق اإل ابيذذة مذذع تركيذذز االهتمذذام علذذى الوقايذذة والرعايذذة 
يف جمذذذذال فذذذذريوس نقذذذذ  املناعذذذذة البشذذذذرية/اإليدز وحتقيذذذذق املسذذذذاواة بذذذذني اجلنسذذذذني 

 .ومتكني املرأة واالسرتاتيجيات السكانية واإلمنائية
اري كمذذا انصذذب االهتمذذام الرئيسذذي علذذى التحضذذري لعقذذد املذذؤمتر الذذوز  - 147

الدويل للبلدان النامية غري الساحلية وبلذدان املذرور العذابر الناميذة والبلذدان املا،ذة 
واملؤسسذذذذذات املاليذذذذذة واإلمنائيذذذذذة الدوليذذذذذة املعذذذذذين بالتعذذذذذاون يف جمذذذذذال جتذذذذذارة العبذذذذذور 

. وميثذذذذل هذذذذذا املذذذذؤمتر 2003آب/أغسذذذذطس  29و  28واملنعقذذذذد يف أملذذذذا  يف 
علذذى صذذعيده التصذذدي لالحتياجذذات  أول حذذدث مذذن نوعذذه لألمذذم املتحذذدة يذذتم
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املتعلقذذذذذة حتديذذذذذدا بالبلذذذذذدان الناميذذذذذة غذذذذذري السذذذذذاحلية وسذذذذذوف يعقذذذذذد يف أملذذذذذا  يف 
 .2003آب/أغسطس 

كمذذذذا أويل اهتمذذذذام خذذذذاص لتنفيذذذذذ برنذذذذامج عمذذذذل بربذذذذادوس للتنميذذذذة  - 148
املسذذتدامة للذذدول الناميذذة اجلزريذذة الصذذغرية وخطذذة جوهانسذذربة للتنفيذذذ مذذن أجذذل 

من التصذدي للتحذديات اإلمنائيذة للذدول الناميذة اجلزريذة الصذغرية،  متكني املنظمة
النامجذذة عذذن صذذغر حجمهذذا وضذذعف مقاومتهذذا إزاء الكذذوارث الطبيعيذذة وهشاشذذة 
نظمهذذذذا اإليكولوجيذذذذة وبدوديذذذذة أو انعذذذذدام مواردهذذذذا الطبيعيذذذذة واحتياجاهتذذذذا مذذذذن 

ؤمتر الذدويل املياه العذبذة. وتشذارك املنظمذة بنشذاق يف االسذتعدادات املتخذذة للمذ
السذذذتعراض تنفيذذذذ برنذذذامج عمذذذل بربذذذادوس املقذذذرر عقذذذده يف موريشذذذيوس يف عذذذام 

2004. 
 

 مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

يف العذذذذام املاضذذذذي، شذذذذارك املمولذذذذون الثمانيذذذذة وأمانذذذذة برنذذذذامج األمذذذذم  - 149
الذذذدعم املتحذذذدة املشذذذرتك املعذذذين بفذذذريوس نقذذذ  املناعذذذة البشذذذرية/اإليدز يف تقذذذدة 

الذذذالزم للتنفيذذذذ الفعذذذال إلعذذذالن االلتذذذزام الصذذذادر مذذذن جانذذذب اجلمعيذذذة العامذذذة يف 
دورهتذذذذذذا االسذذذذذذتثنائية بشذذذذذذأن فذذذذذذريوس نقذذذذذذ  املناعذذذذذذة البشذذذذذذرية/ اإليذذذذذذدز يف عذذذذذذام 

. وكذذذذان قذذذذد نشذذذذأ توافذذذذق عذذذذاملي بذذذذني اآلراء بشذذذذأن السياسذذذذات والذذذذربامج 2001
م املتحذذذذدة املشذذذذرتك الالزمذذذذة ملكافحذذذذة املذذذذرض املذذذذذكور. كمذذذذا دعذذذذم برنذذذذامج األمذذذذ

اجلهذذذذود الراميذذذذة إىل زيذذذذادة الذذذذوعي العذذذذاملي بذذذذاملرض مذذذذن خذذذذالل التثقيذذذذف ونشذذذذر 
املعلومذذات علذذى مسذذتوى اجلمهذذذور العذذام وحتسذذني فذذذرص احلصذذول علذذى العذذذالو 
يف املنذذذذذاطق املنكوبذذذذذة بنذذذذذدرة املذذذذذوارد وإضذذذذذافة إىل دعذذذذذم قذذذذذدرة اجملتمعذذذذذات احملليذذذذذة 

 .احها ضد املرضمبشاركة من جانب اجملتمع املدين يف كف
وعلى مدار العذام املاضذي، ظذل فذريوس نقذ  املناعذة البشذرية/اإليدز  - 150

يشذذذكل أولويذذذة رئيسذذذية بالنسذذذبة لألنشذذذطة التنفيذيذذذة للمنظمذذذة يف جمذذذال التنميذذذة. 
، قذذذدمت أفرقذذذة األمذذذم املتحذذذدة املواضذذذيعية املعنيذذذة بفذذذريوس 2002وخذذذالل عذذذام 

 البلذذذذدان مذذذذن أجذذذذل وضذذذذع خطذذذذط نقذذذذ  املناعذذذذة البشذذذذرية/اإليدز املسذذذذاعدة إىل
متعذذذذذذذددة القطاعذذذذذذذات ودمذذذذذذذج املذذذذذذذرض املذذذذذذذذكور يف صذذذذذذذلب صذذذذذذذكوكها املتعلقذذذذذذذة 

كذذذذان عذذذذدد   2002بذذذذالتخطيط اإلمنذذذذائي. ويسذذذذرين أن أنذذذذوه بأنذذذذه يف هنايذذذذة عذذذذام 
قذذذذذد وضذذذذع خططذذذذا اسذذذذرتاتيجية وطنيذذذذة تتعلذذذذذق  102إمجذذذذايل مذذذذن البلذذذذدان بلذذذذغ 

 .بفريوس نق  املناعة البشرية/اإليدز
اونذذت منظمذذة الصذذحة العامليذذة مذذع منظمذذة اليونيسذذيف وأمانذذة كمذذا تع - 151

برنامج األمم املتحذدة املشذرتك املعذين بفذريوس نقذ  املناعذة البشذرية/اإليدز علذى 
إعذذداد ونشذذر املعلومذذات االسذذرتاتيجية بشذذأن عذذدد مذذن اجملذذاالت الرئيسذذية لذذدعم 
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ة البشذذرية. البلذذدان علذذى ترشذذيد اختيارهذذا واسذذتعماهلا ألدويذذة فذذريوس نقذذ  املناعذذ
وواصذذذذلت منظمذذذذة الصذذذذحة العامليذذذذة واليونيسذذذذيف وأمانذذذذة برنذذذذامج األمذذذذم املتحذذذذدة 
املشذذذرتك وكذذذذلك منظمذذذة أطبذذذاء بذذذال حذذذدود مجذذذع وتقذذذدة معلومذذذات مسذذذتكملة 
بشذذأن أسذذعار ومصذذادر األدويذذة املذذذكورة علذذى الصذذعيد العذذام. ويذذتم توسذذيع هذذذه 

تلذذف البلذذدان. ومذذن املبذذادرة لكذذي تشذذمل معلومذذات عذذن تسذذجيل العقذذاقري يف خم
جانبذذه، قذذام برنذذامج األمذذم املتحذذدة اإلمنذذائي بتيسذذري إجذذراء حذذوارات جمتمعيذذة يف 
إثيوبيذذذا وجنذذذوب أفريقيذذذا بشذذذأن فذذذريوس نقذذذ  املناعذذذة البشذذذرية/اإليدز مذذذن أجذذذل 
التصذذدي للعوامذذل الكامنذذة الذذيت تسذذبب الوبذذاء مذذع تعزيذذز قذذدرة اجملتمعذذات احملليذذة 

 .اية والرعاية والعالو يف هذا اجملالعلى استهالل وصون برامج الوق
كمذذذا تعذذذاون برنذذذامج األغذيذذذة العذذذاملي مذذذع الصذذذندوق الذذذدويل للتنميذذذة  - 152

مذن  34الزراعية ومنظمذة األغذيذة والزراعذة علذى تقذدة املسذاعدات الغذائيذة إىل 
بلذذذدا  20املشذذاريع املتصذذذلة بفذذذريوس نقذذذ  املناعذذة البشذذذرية/اإليدز يف أكثذذذر مذذذن 

امل كلذه سذعيا إىل كفالذذة أن تتلقذى األسذر املعيشذذية املتضذررة مذذن علذى مسذتوى العذذ
جراء اإليدز املقررات الغذائية وسذالل األغذيذة الذيت تتذواءم مذع احتياجاهتذا. كمذا 
واصذذذلت منظمذذذة األغذيذذذة والزراعذذذة تقذذذدة املسذذذاعدة التقنيذذذة إىل وزارات الزراعذذذة 

راعيذذذة بسذذذذبب وبذذذذاء تذذذدعيما لقذذذذدرهتا علذذذى معاجلذذذذة أوجذذذذه الذذذنق  يف العمالذذذذة الز 
فذذذريوس نقذذذ  املناعذذذة البشذذذرية/اإليدز مذذذع االضذذذطالع بالتذذذدخالت الذذذيت ختفذذذف 

 .آثاره وتقوم على أساس األغذية والتغذية
وقذذذذذد دللذذذذذت املكاتذذذذذب القطريذذذذذة ملنظمذذذذذة اليونيسذذذذذيف علذذذذذى التزامهذذذذذا  - 153

املوضذذذذوعي بتحقيذذذذذق األهذذذذذداف املتوسذذذذذطة األجذذذذل. فقذذذذذد تضذذذذذاعفت الزيذذذذذادة يف 
صذذذذذذذذرفت علذذذذذذذذى األنشذذذذذذذذطة املتعلقذذذذذذذذة بفذذذذذذذذريوس نقذذذذذذذذ  املناعذذذذذذذذة النفقذذذذذذذذات الذذذذذذذذيت 

مليذذون دوالر  30البشذذرية/اإليدز بذذأكثر مذذن ثالثذذة أضذذعاف، مذذن مبلذذغ يقذذدر بذذذ 
مليذذون  96ومذذن ن إىل  2001مليذذون دوالر عذذام  67إىل مبلذذغ  2000عذذام 

مكتبذذذذذا  127. كمذذذذذا أن املكاتذذذذذب القطريذذذذذة البذذذذذالغ عذذذذذددها 2002دوالر عذذذذذام 
املتعلقذذذة بفذذذريوس نقذذذ  املناعذذذة البشذذذرية/اإليدز و/أو  دعمذذذت مجيعهذذذا األنشذذذطة

 .2002محالت التوعية اليت يف شنها يف عام 
ويعكذذذف صذذذندوق األمذذذم املتحذذذدة اإلمنذذذائي للمذذذرأة علذذذى العمذذذل مذذذع  - 154

جمذذذالس اإليذذذدز الوطنيذذذة يف عشذذذرة بلذذذدان لذذذدعم قذذذدرة تلذذذك اجملذذذالس علذذذى تعزيذذذز 
دعم اإلجذراءات الذيت تراعذي نذوع براجمها مذن منظذور جنسذاين. ويف إطذار جهذد لذ

اجلذذذذنس علذذذذى مسذذذذتوى العذذذذامل، أطلذذذذق صذذذذندوق األمذذذذم املتحذذذذدة اإلمنذذذذائي للمذذذذرأة 
، 2003وبرنذذذامج األمذذذم املتحذذذدة املشذذذرتك املعذذذين باإليذذذدز يف شذذذباق/فرباير عذذذام 

 .أول موقع إلكرتوين معين بنوع اجلنس وفريوس نق  املناعة البشرية/اإليدز
فذذراد الذذذين يعيشذذون حذذاالت اللجذذوء أنفسذذهم، وقذذد وكثذذريا مذذا جيذذد األ - 155
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تعرضذذذذوا بالذذذذذات لإلصذذذذابة بذذذذاملرض. وعليذذذذه، تواصذذذذل مفوضذذذذية األمذذذذم املتحذذذذدة 
لشذذؤون الالجئذذني وشذذذركاؤها الذذدعوة مذذذن أجذذل التعجيذذل بتنفيذذذذ مشذذاريع الوقايذذذة 
والعنايذذة إزاء مذذرض فذذريوس نقذذ  املناعذذة البشذذرية/ اإليذذدز، يف حذذاالت اللجذذوء. 

ثيذذذذق مذذذذع برنذذذذامج األمذذذذم املتحذذذذدة املشذذذذرتك املعذذذذين باإليذذذذدز، أ ذذذذزت ويف تعذذذذاون و 
، خطذذذذة 2002مفوضذذذذية األمذذذذم املتحذذذذدة لشذذذذؤون الالجئذذذذني، يف شذذذذباق/فرباير 

ويذذذذذتم تنفيذذذذذذها يف  2004-2002اسذذذذرتاتيجية بشذذذذذأن الوبذذذذذاء املذذذذذذكور للفذذذذذرتة 
 .أفريقيا
ات ويف العذذام املاضذذي، اسذذذتهل مكتذذب األمذذم املتحذذذدة املعذذين باملخذذذدر  - 156

واجلرميذذة أنشذذطة شذذاملة متعلقذذة باملخذذدرات ومنذذع اإلصذذابة بفذذريوس نقذذ  املناعذذة 
البشذذذذذذرية/اإليدز يف عذذذذذذدة بلذذذذذذدان يف وسذذذذذذط وشذذذذذذرقي أوروبذذذذذذا إضذذذذذذافة إىل آسذذذذذذيا 
الوسذذذطى وشذذذرق آسذذذيا ومنطقذذذة احملذذذيط اهلذذذادئ وجنذذذوب آسذذذيا وأمريكذذذا الالتينيذذذة 

 .ومنطقة البحر الكارييب وأفريقيا
العذذذاملي ملكافحذذذة اإليذذذدز والسذذذل واملالريذذذا أداة ال  ومذذذا بذذذرح الصذذذندوق - 157

 6غذذ  عنهذذا بالنسذذبة للمجتمذذع الذذدويل، إذ يعمذذل جاهذذدا علذذى حتقيذذق اهلذذدف 
مكافحذذة فذذريوس نقذذ  املناعذذة البشذذرية/اإليدز “مذذن األهذذداف اإلمنائيذذة لأللفيذذة 
ويتمثذذذذل التذذذذزام جملذذذذس وأمانذذذذة الصذذذذندوق يف أن ”. واملالريذذذذا واألمذذذذراض األخذذذذرى

ليذذة للتمويذذل دون أن يصذذبح وكالذذة تنفيذيذذة. ومذذن ن فذذ ن النجذذاح يف هذذذا يظذذل آ
امليدان سذوف يتوقذف علذى فعاليذة تعذاون شذركاء الصذندوق مبذا فذيهم احلكومذات 
واملنظمذذذات الدوليذذذة والقطذذذاع اخلذذذاص واجملتمذذذع املذذذدين. ومنظومذذذة األمذذذم املتحذذذدة 

حذذذذو اآلن  ملتزمذذذذة بذذذذأن حيقذذذذق الصذذذذندوق العذذذذاملي  احذذذذا. وقذذذذد أقذذذذر الصذذذذندوق
بلذذذدا. وميكذذذن للمذذذنح  92بليذذذون دوالر ألنشذذذطة تذذذتم يف  1.5مقرتحذذذات مببلذذذغ 

املقدمذذة إىل فذذرادى البلذذدان أن تشذذكل نسذذبة ال يسذذتهان هبذذا مذذن جممذذوع اإلنفذذاق 
 .العام على الصحة

 
 التنمية االجتماعية  

تعمذذذذل األمذذذذم املتحذذذذدة علذذذذى الذذذذرتويج للسياسذذذذات واألنشذذذذطة املتعلقذذذذة  - 158
مذن شذذأنه ” جمتمذع للجميذع“االجتماعيذة الذيت تركذز علذى حتقيذذق هذدف  بالتنميذة

أن يضذذم فئذذات اجتماعيذذة بذذددة ويتذذيح فرصذذا أمامهذذا. ويتمثذذل اهلذذدف يف دمذذج 
القضذذذايا والشذذذواغل واملصذذذاأ الذذذيت هتذذذم بالذذذذات هذذذذه الفئذذذات يف صذذذلب عمليذذذة 
صنع السياسات سيث تصبح هذذه الفئذات عناصذر تشذارك بالكامذل يف اجملتمذع 

 .وتسهم بصورة فعالة يف التنمية الوطنية
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 قضايا الشعوب األصلية
مذذذن أمثلذذذة الذذذدور الفريذذذد الذذذذي تضذذذطلع بذذذه املنظمذذذة يف تعزيذذذز مشذذذاركة  - 159

اجلميع، الذدعم الذذي تقدمذه للمنتذدى الذدائم املعذين بقضذايا الشذعوب األصذلية. 
ام وقذذذذذد أنشذذذذذئت أمانذذذذذة ضذذذذذمن إدارة الشذذذذذؤون االقتصذذذذذادية واالجتماعيذذذذذة يف عذذذذذ

هلذذذا الغذذرض. ولسذذوف يسذذدي املنتذذدى املشذذورة للمجلذذس االقتصذذادي  2003
واالجتمذذذذذاعي يف جمذذذذذاالت التنميذذذذذة والبيئذذذذذة والصذذذذذحة والتعلذذذذذيم والثقافذذذذذة وحقذذذذذوق 

 .اإلنسان
 

 المسنون والمعوقون
تولذذذذت خطذذذذة عمذذذذل مدريذذذذذد الدوليذذذذة بشذذذذأن الشذذذذيخوخة املعتمذذذذذدة يف  - 160

، صذذذياغة أهذذذداف 2002نيسذذذان/أبريل اجلمعيذذذة العامليذذذة الثانيذذذة للشذذذيخوخة يف 
وتوصذذذيات الختذذذاذ إجذذذراءات يف ثالثذذذة مذذذن جمذذذاالت األولويذذذة: املسذذذنون والتنميذذذة، 
وتعزيذذذز الصذذذحة والرفذذذاه مذذذع التقذذذدم يف السذذذن وكفالذذذة بيئذذذة متكذذذني ودعذذذم لكبذذذار 
السذذن. وينصذذذب االهتمذذذام علذذذى بنذذذاء القذذذدرات مذذذن أجذذذل التنفيذذذذ الذذذوطين خلطذذذة 

قضذذذية الشذذذيخوخة يف صذذذلب السياسذذذات الوطنيذذذة عمذذذل مدريذذذد الدوليذذذة ودمذذذج 
 .والربامج الدولية

وتشذذمل أعمذذال املتابعذذة املنفذذذة علذذى الصذذعيد اإلقليمذذي اعتمذذاد املذذؤمتر  - 161
الذذذذوزاري للجنذذذذذة االقتصذذذذادية ألوروبذذذذذا املعذذذذذين بالشذذذذيخوخة، املعقذذذذذود يف بذذذذذرلني يف 

خلطذذة عمذذل  ”إعالنذذا وزاريذذا واسذذرتاتيجية تنفيذذذ إقليميذذة“ 2002أيلول/سذذبتمرب 
مدريذذد الدوليذذة بشذذأن الشذذيخوخة. وهذذذه االسذذرتاتيجية تتصذذدى ملعاجلذذة القضذذايا 
االقتصذذادية واالجتماعيذذذة املتصذذذلة باجملتمعذذذات املتقدمذذة يف السذذذن باملنطقذذذة. كمذذذا 
اعتمذذذذذذدت احلكومذذذذذذات يف منطقذذذذذذة آسذذذذذذيا واحملذذذذذذيط اهلذذذذذذادئ اسذذذذذذرتاتيجية تنفيذذذذذذذ 

خطذة مدريذد وخطذة عمذل مكذاو  شنغهاي بوصفها مبذدأ توجيهيذا إقليميذا ملتابعذة
بشذذذذأن الشذذذذيخوخة آلسذذذذيا ومنطقذذذذة احملذذذذيط اهلذذذذادئ. وقذذذذد هيذذذذأت االسذذذذرتاتيجية 
للحكومذذذات إطذذذار عمذذذل واسذذذعا للسياسذذذات يكفذذذل وضذذذع السياسذذذات الوطنيذذذة 
املتعلقة بالشيخوخة والتشجيع علذى تعزيذز الشذراكة مذع اجملتمذع املذدين ومذع كبذار 

 .السن أنفسهم
قني حاليذا بذور أعمذال اللجنذة املخصصذة لوضذع وتشكل حقذوق املعذو  - 162

اتفاقيذذذذذة دوليذذذذذة شذذذذذاملة ومتكاملذذذذذة حلمايذذذذذة وتعزيذذذذذز حقذذذذذوق املعذذذذذوقني وكذذذذذرامتهم. 
ولسذذوف تتصذذدى املنظمذذة ملعاجلذذة القضذذايا الذذيت هتذذم املعذذوقني علذذى صذذعيد العذذامل 

 .بأسره
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 مكافحة التعاطي غير المشروع للمخدرات ومنع الجريمة  
مذذم املتحذذدة املعذذين باملخذذدرات واجلرميذذة دعذذم مشذذاريع تذذوىل مكتذذب األ - 163

ة للذذذدخل ترمذذذي إىل إفذذذادة النسذذذاء واألطفذذذال يف الريذذذف. ومذذذن ذلذذذك بديلذذذة مذذذدري 
مذذثال مذذا يف يف فييذذت نذذام حيذذث عكذذف املكتذذب علذذى مذذدار السذذنة املاضذذية علذذى 
وضذذذذع منهجيذذذذة ميكذذذذن احتذذذذذاؤها لالستعاضذذذذة عذذذذن الذذذذدخل املتولذذذذد مذذذذن إنتذذذذاو 
األفيذذذون بذذذذني صذذذفوف األقليذذذذة اإلثنيذذذة يف مقاطعذذذذة كذذذي سذذذذون. وتلذذذك األنشذذذذطة 

رها يف ختفذذيض الطلذذب علذذى املخذذدرات مذذن خذذالل دعمهذذا قذذدرة أسذذهمت بذذدو 
 .املؤسسات الوطنية وتشجيعها للربامج اإلمنائية ذات األساس اجملتمعي

ومذذذذذذع عودة إنتذاو األفيذون علذى نطذاق واسذع إىل أفغانسذتان، ممذا أدى  - 164
، تعذذد أفغانسذذتان مصذذدرا 2002طذذن مذذن األفيذذون يف عذذام  3 400إىل طذذرح 
ذذذذزت 2002أربذذذاع اإلنتذذذاو العذذذاملي السذذذنوي مذذذن األفيذذذون. ويف عذذذام لثالثذذذة  ، ركي

تذذذذدابري إنفذذذذاذ القذذذذوانني الذذذذيت اختذذذذذها مكتذذذذب األمذذذذم املتحذذذذدة املعذذذذين باملخذذذذدرات 
واجلرميذذذذة علذذذذى تقذذذذدة الذذذذدعم لتعزيذذذذز قذذذذدرات إنفذذذذاذ القذذذذوانني يف البلذذذذدان اجملذذذذاورة 

سذذذتهل املكتذذذذب ، ا2003وبلذذذدان املذذذرور العذذذابر. ويف النصذذذذف األول مذذذن عذذذام 
جمموعذذذذة متكاملذذذذة مذذذذن أنشذذذذطة التذذذذدخل اجلديذذذذدة إلنفذذذذاذ القذذذذوانني بالنسذذذذبة إىل 

مليذذون دوالر. وتسذذعى هذذذه املبذذادرة إىل  25غذذرب ووسذذط آسذذيا مبذذا يزيذذد علذذى 
تعزيذز القذذدرات علذذى مراقبذة احلذذدود مبذذا يف ذلذذك التعذاون عذذرب احلذذدود يف البلذذدان 

ديذذذذذدة إلنفذذذذذاذ القذذذذذوانني املتعلقذذذذذة اجملذذذذذاورة ألفغانسذذذذذتان ودعذذذذذم إجيذذذذذاد وحذذذذذدات ج
باملخذذذذذدرات يف كابذذذذذل ويف املقاطعذذذذذات األفغانيذذذذذة املهمذذذذذة وإقامذذذذذة سذذذذذبل جديذذذذذدة 

 .للمراقبة على طول احلدود األفغانية الرئيسية
كمذذا طذذرح املكتذذب برناجمذذا تذذدريبيا مسذذجال علذذى قذذرص الليذذزر املذذدمج  - 165

آسذذذيا وتركيذذذا،  )سذذذي دي روم( للتذذذدريب علذذذى إنفذذذاذ القذذذوانني يف جنذذذوب شذذذرقي
فضال عذن مشذاركته يف إقامذة مراكذز تذدريب علذى إنفذاذ القذوانني وقواعذد بيانذات 

 .وطنية بشأن اجلرمية واألمن العام يف الربازيل
وخذذالل العذذام املاضذذي، أدار مكتذذب األمذذم املتحذذدة املعذذين باملخذذدرات  - 166

خاص. واجلرميذذذذذة مشذذذذذاريع مسذذذذذاعدة تقنيذذذذذة ملكافحذذذذذة الفسذذذذذاد واالجتذذذذذار يف األشذذذذذ
وكانذذت مشذذاريع مكافحذذة الفسذذاد يف كذذل مذذن نيجرييذذا وكولومبيذذا وجنذذوب أفريقيذذا 
وهنغاريذذذا ورومانيذذذا ترمذذذي إىل دعذذذم وضذذذع وتنفيذذذذ بذذذرامج قوميذذذة ملكافحذذذة الفسذذذاد 
ومسذذاعدة تلذذك البلذذدان علذذى تذذدعيم نزاهذذة وقذذدرات اجلهذذاز القضذذائي. كمذذا أن 

تشذذذذذذيكية وهولنذذذذذذدا مشذذذذذذاريع مكافحذذذذذذة االجتذذذذذذار يف األشذذذذذذخاص يف اجلمهوريذذذذذذة ال
والفلبذذذني وغذذذرب أفريقيذذذا كانذذذت ترمذذذي إىل حتسذذذني اسذذذتجابة العدالذذذة اجلنائيذذذة إزاء 
االجتذذار يف األشذذخاص، وتشذذجيع تنفيذذذ املبذذادرات الراميذذة إىل مذذؤازرة الضذذحايا، 
واملسذذذاعدة علذذذى تنفيذذذذ بروتوكذذذول منذذذع االجتذذذار يف األشذذذخاص وال سذذذيما النسذذذاء 
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ذذذذذل التفاقيذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة ملكافحذذذذذة  واألطفذذذذال وقمعذذذذه واملعاقبذذذذة عليذذذذه، املكم 
 .اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 
 رابعالفصل ال

 النظام القانوني والدولي وحقوق اإلنسان  
 تطوير حقوق اإلنسان

مذذذذذا زالذذذذذت حقذذذذذوق اإلنسذذذذذان هذذذذذي احملذذذذذور األساسذذذذذي ألعمذذذذذال األمذذذذذم  - 167
ه مذذذن توافذذذق املتحذذذدة. وعلذذذى مذذذدار العذذذام املاضذذذي، شذذذجعين باسذذذتمرار مذذذا ملسذذذت

متنذذذام دوليذذذا بذذذني اآلراء فيمذذذا يتعلذذذق بعامليذذذة حقذذذوق اإلنسذذذان إضذذذافة إىل اجلهذذذود 
الذيت بذذذلتها الذذدول األعضذاء لتنفيذذذ اتفاقيذذات حقذوق اإلنسذذان، والتعذذاون الذذدويل 
يف بنذذذذذاء القذذذذذدرات الوطنيذذذذذة يف جمذذذذذال حقذذذذذوق اإلنسذذذذذان، وتزايذذذذذد دمذذذذذج حقذذذذذوق 

ومنذذذع الصذذذراعات وصذذذنع السذذذالم  اإلنسذذذان يف صذذذلب األنشذذذطة املتصذذذلة بالتنميذذذة
وحفذذظ السذذالم وبنذذاء السذذالم واملسذذاعدات اإلنسذذانية فضذذال عذذن القذذوة املتزايذذدة 

 .حلركة حقوق اإلنسان على املستوى الدويل
ولكذذذذن يف الوقذذذذت نفسذذذذه، ففذذذذي أ،ذذذذاء كثذذذذرية مذذذذن العذذذذامل مذذذذا زال اذذذذة  - 168

كذذذات مشذذذاكل تصذذذادف تنفيذذذذ حقذذذوق اإلنسذذذان إضذذذافة إىل عذذذدم توقذذذف االنتها 
اجلسيمة يف هذذا الشذأن. وممذا نذال مذن قذدرة احلكومذات علذى دعذم احلذد األدا 
مذذذذذذن معذذذذذذذايري احلقذذذذذذوق االقتصذذذذذذذادية واالجتماعيذذذذذذة إضذذذذذذذافة إىل احلقذذذذذذوق املدنيذذذذذذذة 
والسياسذذذذية، تعثذذذذر خطذذذذى االقتصذذذذاد الذذذذدويل والسذذذذلبيات الذذذذيت شذذذذابت أسذذذذاليب 

ل علذذى احلكذذم. كمذذا أن حكومذذات بعذذض البلذذدان املتقدمذذة تبذذدي عالمذذات تذذد
االسذذتياء عنذذدما تطبيذذق عليهذذا االتفاقيذذات الدوليذذة حلقذذوق اإلنسذذان. ويف الوقذذت 
نفسذذذه، فثمذذذة قلذذذق يواكذذذب هذذذذه الظذذذاهرة مذذذن جانذذذب البلذذذدان الناميذذذة يف جلنذذذة 
حقذذذذذوق اإلنسذذذذذان بشذذذذذأن مسذذذذذألة التعامذذذذذل مذذذذذع االدعذذذذذاءات بوقذذذذذوع انتهاكذذذذذات 

 .جسيمة حلقوق اإلنسان املوجهة إىل بعض منها
تسذذذل م املنظمذذذة بذذذ حراز تقذذذدم يف مثذذذل هذذذذه اجملذذذاالت، وكذذذذلك وفيمذذذا  - 169

بالتحذذديات الذذذيت تصذذذادفها يف ميذذدان حقذذذوق اإلنسذذذان، يظذذل مذذذن املهذذذم التنويذذذه 
باجملذذذاالت الواسذذذعة لالتفذذذاق املشذذذرتك فيمذذذا بذذذني األعضذذذاء بشذذذأن تلذذذك القضذذذايا 
واالنطذذذذذالق منهذذذذذا لتعزيذذذذذز التعذذذذذاون الذذذذذدويل مذذذذذن أجذذذذذل احلمايذذذذذة الفعالذذذذذة حلقذذذذذوق 

إلنسذذذان يف املسذذذتقبل. كمذذذا أن عذذذدد التصذذذديقات الذذذيت متذذذت علذذذى املعاهذذذدات ا
الدوليذذة حلقذذوق اإلنسذذان مذذا بذذرح يف ازديذذاد مبذذا يتسذذق مذذع أحذذد أهذذداف إعذذالن 
األمم املتحدة بشأن األلفية. فعلى مذدى اإلثذين عشذرة شذهرا املاضذية، أصذبحت 

ع أشذذذذكال نذذذذس دول جديذذذذدة أطرافذذذذا يف االتفاقيذذذذة الدوليذذذذة للقضذذذذاء علذذذذى مجيذذذذ
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التمييذذذذذز العنصذذذذذري، ودولذذذذذة واحذذذذذدة أصذذذذذبحت طرفذذذذذا يف العهذذذذذد الذذذذذدويل اخلذذذذذاص 
بذذذذاحلقوق املدنيذذذذة والسياسذذذذية، ودولذذذذة أخذذذذرى أصذذذذبحت طرفذذذذا يف العهذذذذد الذذذذدويل 
اخلذذذذذاص بذذذذذاحلقوق االقتصذذذذذادية واالجتماعيذذذذذة والثقافيذذذذذة، وأربذذذذذع دول أصذذذذذبحت 

لالإنسذذذذانية أطرافذذذذا يف اتفاقيذذذذة مناهضذذذذة التعذذذذذيب وغذذذذريه مذذذذن ضذذذذروب املعاملذذذذة ا
واملهينة واملعاقبة عليها، ودولة واحذدة أصذبحت طرفذا يف اتفاقيذة حقذوق الطفذل، 
ونذذذس دول أصذذذذبحت أطرافذذذذا يف اتفاقيذذذة القضذذذذاء علذذذذى مجيذذذع أشذذذذكال التمييذذذذز 
ضذد املذرأة، وثذالث دول أصذبحت أطرافذا يف العهذد الذدويل حلمايذة حقذوق مجيذع 

متوز/يوليذذذذه  1النفذذذذاذ يف  العمذذذذال املهذذذذاجرين وأفذذذذراد أسذذذذرهم الذذذذيت دخلذذذذت حيذذذذز
. واذذذة تصذذذديقات أخذذذرى علذذذى الربوتوكذذذولني االختيذذذاريني للعهذذذد الذذذدويل 2003

اخلذذاص بذذاحلقوق املدنيذذة والسياسذذية، والربوتوكذذولني االختيذذاريني التفاقيذذة حقذذوق 
الطفذذذل، والربوتوكذذذول االختيذذذاري التفاقيذذذة القضذذذاء علذذذى مجيذذذع أشذذذكال التمييذذذز 

هذه الفرصذة لكذي أناشذد، مذرة أخذرى، الذدول الذيت مل ضد املرأة. وأود أن أغتنم 
تصذد ق بعذذد علذى املعاهذذدات الدوليذة األساسذذية حلقذوق اإلنسذذان أو تنضذم إليهذذا 

 .أن تفعل ذلك
ومذذا زالذذت أعمذذال هيئذذات اخلذذرباء املنشذذأة مبوجذذب معاهذذدات حقذذوق  - 170

اإلنسذذذان تشذذذك ل أايذذذة جوهريذذذة. وعلذذذى مذذذدى السذذذنة املاضذذذية، نظذذذرت اللجنذذذة 
املعنيذذذذذة سقذذذذذوق اإلنسذذذذذان، واللجنذذذذذة املعنيذذذذذة بذذذذذاحلقوق االقتصذذذذذادية واالجتماعيذذذذذة 
والثقافيذذذة، وجلنذذذة القضذذذاء علذذذى التمييذذذز العنصذذذري، وجلنذذذة حقذذذوق الطفذذذل وجلنذذذة 

مذذذذن تقذذذذارير الذذذذدول األطذذذذراف واعتمذذذذدت نسذذذذة  112مناهضذذذذة التعذذذذذيب، يف 
تعليقذذذذذذات عامذذذذذذة توضذذذذذذح مغذذذذذذزى املعاهذذذذذذدات وتطذذذذذذرح بذذذذذذددات عمليذذذذذذة بشذذذذذذأن 

نفيذذذذذذها. كمذذذذذا أن إجذذذذذراءات االلتماسذذذذذات املعمذذذذذول هبذذذذذا يف إطذذذذذار عذذذذذدد مذذذذذن ت
املعاهذذدات الدوليذذة حلقذذوق اإلنسذذان تتذذيح فرصذذا عظيمذذة لتعزيذذز احلمايذذة الدوليذذة. 

قذرار ورأي  100وعلى مذدى السذنة املاضذية اعتمذدت هيئذات اخلذرباء أكثذر مذن 
الذذذدويل  بشذذأن حذذذاالت فرديذذة معظمهذذذا يسذذذهم بسذذبل مرموقذذذة يف تطذذوير القذذذانون

حلقذذذذذوق اإلنسذذذذذان. وفضذذذذذال عذذذذذن ذلذذذذذك فقذذذذذد اختذذذذذذ عذذذذذدد مذذذذذن التذذذذذدابري العمليذذذذذة 
لتحسذذني أعمذذال اهليئذذات املنشذذأة مبوجذذب معاهذذدات وتعزيذذز التعذذاون فيمذذا بينهذذا، 
ومذذذن ذلذذذك مذذذثال مذذذا قامذذذت بذذذه اللجنذذذة املعنيذذذة سقذذذوق اإلنسذذذان وجلنذذذة مناهضذذذة 

 .حظات ختاميةالتعذيب من اعتماد آليات ملتابعة ما يف إبداؤه من مال
كمذذذا واصذذذل املقذذذررون اخلاصذذذون واخلذذذرباء املعينذذذون مذذذن جانذذذب جلنذذذة  - 171

حقذذذذوق اإلنسذذذذان أداء دور ال غذذذذ  عنذذذذه بوصذذذذفهم عناصذذذذر للحمايذذذذة املتقدمذذذذة. 
مذذذن هذذذؤالء املعينذذذني بصذذذفة خاصذذذة ممذذذن ميارسذذذون العمذذذل  40ويوجذذذد اآلن ،ذذذو 

ض لعذذدة مواضذذيع بالفعذذل. وعذذرب السذذنة املاضذذية فقذذد جذذاءت تقذذاريرهم لكذذي تعذذر 
مذذذن احلذذذاالت يف بلذذذدان  60تتعلذذذق سقذذذوق اإلنسذذذان وتتصذذذل مبذذذا جمموعذذذه ،ذذذو 

شو. وهؤالء اخلرباء األفراد الذين يعملذون بصذفتهم الشخصذية أصذدروا مذا يزيذد 



 2003 المتحدة، األمم مستخلص حولية

 

74 

 

نذذذذذذداء عاجذذذذذذل إىل احلكومذذذذذذات سذذذذذذعيا إىل إسذذذذذذباة احلمايذذذذذذة علذذذذذذى  700علذذذذذذى 
د خذذذالل العذذذام أشذذذخاص وفئذذذات كذذذانوا يف حاجذذذة إليهذذذا. كمذذذا اسذذذتمرت اجلهذذذو 

املاضذذذذي لتعزيذذذذز طرائذذذذق عملهذذذذم مبذذذذا يف ذلذذذذك اختذذذذاذ التذذذذدابري الراميذذذذة إىل حتسذذذذني 
وضذذوح العالقذذات بيذذنهم وبذذني مذذوظفي مفوضذذية األمذذم املتحذذدة حلقذذوق اإلنسذذان 
مذذذذع بذذذذدء العمذذذذل بذذذذدورات توجيهيذذذذة وطذذذذرح مذذذذواد لإلحاطذذذذات املذذذذوجزة بالنسذذذذبة 

سذذذذني التنسذذذذيق ومتابعذذذذة للعناصذذذذر اجلذذذذدد مذذذذن املكلفذذذذني بواليذذذذات خاصذذذذة مذذذذع حت
املراسذذذالت مذذذع احلكومذذذات وزيذذذادة التفاعذذذل مذذذع الشذذذركاء االسذذذرتاتيجيني داخذذذل 
منظومذذذذذة األمذذذذذم املتحذذذذذدة وخارجهذذذذذا. كمذذذذذا أن احلذذذذذوار املتفاعذذذذذل بذذذذذني املكلفذذذذذني 
بواليذذذات ذات إجذذذراءات خاصذذذة وبذذذني أعضذذذاء اللجنذذذة، الذذذذي اسرتشذذذد بذذذاحلوار 

املنبثقذذذة عذذذن اجلمعيذذذة العامذذذة، أثبذذذت  املماثذذذل الذذذذي يذذذتم يف إطذذذار اللجنذذذة الثالثذذذة
 احذذه وال شذذك أنذذه سذذوف يتعذذزز يف السذذنوات القادمذذة. وقذذد أنشذذـ فذذرع جديذذد 
معين باإلجراءات اخلاصة ضذمن مكتذب املفذوض السذامي لتعزيذز فعاليذة املقذررين 
اخلاصذذذني واخلذذذرباء مبذذذا يف ذلذذذك املسذذذاعدة علذذذى وضذذذع معذذذايري للتعيذذذني ومواءمذذذة 

ة الوعي بأنشذطة اإلجذراءات اخلاصذة وتذوفري مسذتوى كذاف معايري التشغيل وزياد
 .من دعم املوظفني

تعزيذذذذز األمذذذذم “، املعنذذذذون 2002ويف تقريذذذذري املذذذذؤرخ أيلول/سذذذذبتمرب  - 172
، دعذذوت إىل بذذل جهذود مكثفذذة ”املتحذدة: برنذامج إلجذراء املزيذذد مذن التغيذريات

ت الوطنيذذذة يف لتعزيذذز التعذذاون ضذذمن منظومذذة األمذذذم املتحذذدة دعمذذا لبنذذاء القذذدرا
جمذذال حقذذوق اإلنسذذان. وهذذذا جمذذال نشذذهد مذذا يذذتم فيذذه مذذن تطذذورات إجيابيذذة هلذذا 
أايتهذذذذذا. وعلذذذذذى مذذذذذدار العذذذذذام املاضذذذذذي، سذذذذذاعدت مفوضذذذذذية حقذذذذذوق اإلنسذذذذذان، 

مذذن املؤسسذذات الوطنيذذة حلقذذوق  50باسذذتخدام التربعذذات بشذذكل رئيسذذي، ،ذذو 
سسذذات. كمذذذا اإلنسذذان، فضذذال عذذذن أمانذذات إقليميذذذة تعمذذل يف خدمذذة تلذذذك املؤ 

 32شذذاركت املفوضذذية يف مشذذاريع التعذذاون التقذذين يف جمذذال حقذذوق اإلنسذذان يف 
بلذذدا. وعليذذه فذذ ن أعمذذال األمذذم املتحذذدة  29بلذذدا ومذذا زال هلذذا وجذذود ميذذداين يف 

يف جمذذذذذال حقذذذذذوق اإلنسذذذذذان تؤكذذذذذد باسذذذذذتمرار علذذذذذى أايذذذذذة األداء الفعذذذذذال للذذذذذنظم 
لمذوس يف دمذج حقذوق اإلنسذان الوطنية للحماية. ولذنفس الغايذة، أ حذرز تقذدم م

، 2003يف صذذذلب األنشذذذطة اإلمنائيذذذة ملنظومذذذة األمذذذم املتحذذذدة. ويف أيار/مذذذايو 
اعتمذذدت حلقذذذة العمذذذل الثانيذذذة املشذذذرتكة بذذني الوكذذذاالت واملعنيذذذة بذذذالنهج اإلمنائيذذذة 
القائمة على أسذاس احلقذوق عذددا مذن التوصذيات الذيت مذن شذأهنا دعذم أنشذطتنا 

. وبنذذذذذاء علذذذذذى طلذذذذذيب، قذذذذذام املفذذذذذوض السذذذذذامي حلقذذذذذوق املبذولذذذذذة يف هذذذذذذا اجملذذذذذال
اإلنسان، متعاونا مع جمموعذة األمذم املتحذدة اإلمنائيذة واللجنذة التنفيذيذة للشذؤون 
اإلنسذذذذذذانية ب عذذذذذذداد خطذذذذذذة عمذذذذذذل مشذذذذذذرتكة لتعزيذذذذذذز حقذذذذذذوق اإلنسذذذذذذان املتصذذذذذذلة 
بذذذذاإلجراءات الذذذذيت تضذذذذطلع هبذذذذا األمذذذذم املتحذذذذدة علذذذذى الصذذذذعيد القطذذذذري. وهذذذذذه 

، ومذذذذذن ن تنفيذذذذذذها علذذذذذى 2003اعتمادهذذذذذا يف أيلول/سذذذذذبتمرب اخلطذذذذذة، املقذذذذذرر 
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مذذدى السذذنوات الذذثالث القادمذذة، سذذوف تشذذمل تذذدابري بذذددة مطلوبذذة لتحسذذني 
قذذذذدرة الوكذذذذاالت اإلمنائيذذذذة واإلنسذذذذانية بذذذذاألمم املتحذذذذدة علذذذذى التعذذذذاون ملسذذذذاعدة 
الذذدول يف جهودهذذا الراميذذة إىل إنشذذاء وتطذذوير نظذذم وطنيذذة لتعزيذذز ومحايذذة حقذذوق 

  .نساناإل
علذى أن انتهاكذات حقذوق اإلنسذان كثذذريا مذا تكذون جسذيمة بشذذكل  - 173

خذذذاص يف اجملتمعذذذذات الذذذيت جتتذذذذاز مرحلذذذة انتقاليذذذذة كذذذربى يف اجملذذذذاالت السياسذذذذية 
واالجتماعيذذة واالقتصذذادية. واذذة دراسذذة جلامعذذة األمذذم املتحذذدة تؤكذذد مذذن جديذذد 

رة مبرحلذذذة انتقاليذذذة، ال علذذذى أولويذذذة ممارسذذذات حقذذذوق اإلنسذذذان يف اجملتمعذذذات املذذذا
سكذذذم قيمتهذذذا اجلوهريذذذة فحسذذذب، ولكذذذن أيضذذذا بسذذذبب أثارهذذذا املضذذذاعفة علذذذى 

 .التحول الدميقراطي والتنمية االقتصادية وحل الصراعات
وقذذذذد ضذذذذمت الذذذذدورة التاسذذذذعة واخلمسذذذذون للجنذذذذة حقذذذذوق اإلنسذذذذان،  - 174

يذذذذام ، جذذذذزءا غذذذذري مسذذذذبوق رفيذذذذع املسذذذذتوى دام أربعذذذذة أ2003املعقذذذذودة يف عذذذذام 
مذذن كبذذار الشخصذذيات مذذن مجيذذع أ،ذذاء العذذامل. ويف الوقذذذت  70واجتذذذب ،ذذو 

مذذذذن املؤسسذذذذات الوطنيذذذذة حلقذذذذوق اإلنسذذذذان يف  40نفسذذذذه شذذذذاركت أكثذذذذر مذذذذن 
أعمذذذال اللجنذذذة حيذذذث طرحذذذت منظوراهتذذذا وتقييماهتذذذا ورؤاهذذذا. وكذذذان هذذذذا تطذذذورا 
نيذة ملموسا يف نشذاق اللجنذة. كذذلك فقذد د عيذت للمذرة األوىل املؤسسذات الوط

حلقذذوق اإلنسذذان للمشذذاركة يف صذذياغة مشذذروع صذذك دويل حلقذذوق اإلنسذذان مذذن 
خذذالل أعمذذال اللجنذذة املخصصذذة لوضذذع اتفاقيذذة دوليذذة شذذاملة ومتكاملذذة حلمايذذة 

 .وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم
وكانت املشذاركة يف دورة جلنذة حقذوق اإلنسذان مشذاركة مرموقذة بكذل  - 175

 100مذذن الذذدول األعضذذاء، و  53باإلضذذافة إىل معيذذار. ففذذي العذذام املاضذذي، و 
مذذن ممثلذذي املنظمذذات غذذري احلكوميذذة ممذذن  1 600مذذن احلكومذذات املراقبذذة و،ذذو 

جتمعذذذذذوا علذذذذذى صذذذذذعيد واحذذذذذد مذذذذذع ممثلذذذذذي املنظمذذذذذات اإلقليميذذذذذة ودون اإلقليميذذذذذة 
وكيانات منظومذة األمذم املتحذدة. وعليذه، تطذورت اللجنذة لتصذبح منتذدى رئيسذيا 

ي األطذذذراف احلكوميذذذة واألطذذذراف احلكوميذذذة يف إطذذذار منظومذذذة للشذذذراكة بذذذني ممثلذذذ
 .األمم املتحدة

ومذذذع ذلذذذك ال ختلذذذو جلنذذذة حقذذذوق اإلنسذذذان مذذذن املشذذذاكل. فقذذذد سذذذاد  - 176
قلق عام إزاء حقيقذة أن حكومذات متهمذة بارتكذاب انتهاكذات جسذيمة حلقذوق 
 اإلنسذذان وجذذدت طريقهذذا إىل عضذذوية اللجنذذة. وسذذاد قلذذق بشذذأن هلجذذة املناقشذذة
يف اللجنذذذذذة وحقيقذذذذذة أهنذذذذذا ال تتصذذذذذدى لذذذذذبعض حذذذذذاالت االنتهاكذذذذذات الصذذذذذارخة 
حلقذذوق اإلنسذذان. وهذذذه قضذذايا تعذذد مذذن األايذذة مبكذذان وأرجذذو أن يتصذذدى هلذذا 

 . دية مكتب اللجنة قبل انعقاد الدورة القادمة
ويف هنايذذذة املطذذذاف، ال بذذذد ألنشذذذطة األمذذذم املتحذذذدة يف جمذذذال حقذذذوق  - 177
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مذة لثقذة اجلمهذور. فاألنشذطة الرتوجييذة إذا مذا افتقذرت إىل اإلنسان أن تكون مله
احلمايذذذة الكافيذذذة والفعالذذذة لذذذن تفذذذوز بتلذذذك الثقذذذة ال مذذذن جانذذذب اجلمهذذذور بصذذذفة 
عامذذذذة وال مذذذذن جانذذذذب املنظمذذذذات غذذذذري احلكوميذذذذة وأطذذذذراف اجملتمذذذذع املذذذذدين الذذذذيت 
 نعتمذذذد عليهذذذا إىل حذذذد كبذذذري للغايذذذة يف أعمالنذذذا يف جمذذذال حقذذذوق اإلنسذذذان. وأود
أن أغتذذنم هذذذه الفرصذذة ألعذذرب عذذن تقذذديري جلميذذع املنظمذذات واألفذذراد العذذاملني 
يف إطذذذار حركذذذة حقذذذوق اإلنسذذذان ألن بفضذذذلهم يصذذذبح عملنذذذا يف جمذذذال حقذذذوق 
اإلنسذذذان أمذذذرا ممكنذذذا، سذذذواء كذذذان ذلذذذك مذذذن خذذذالل إجذذذراء البحذذذوث أو تقصذذذي 
احلقذذذذذذائق أو إسذذذذذذباة احلمايذذذذذذة أو التثقيذذذذذذف أو نشذذذذذذر املعلومذذذذذذات بشذذذذذذأن حقذذذذذذوق 

 .اإلنسان
 

 المحكمة الجنائية الدولية  
 

منذذذ أن دخذذل نظذذام رومذذا األساسذذي للمحكمذذة اجلنائيذذة الدوليذذة حيذذز  - 178
، أحذذرز قذذدر كبذذري مذذن التقذذدم يف حتويذذل احملكمذذة 2002متوز/يوليذذه  1النفذذاذ يف 

لتصذذبح مؤسسذذة قضذذائية فاعلذذة. فقذذد عقذذدت مجعيذذة الذذدول األطذذراف يف النظذذام 
واختذذذت قذذرارات مهمذذة مبذذا يف  2002ا يف أيلول/سذذبتمرب األساسذذي أوىل دوراهتذذ

ذلذذك اعتمذذاد عذذدد مذذن الصذذكوك اإلضذذافية الالزمذذة لتشذذغيل احملكمذذة علذذى ،ذذو 
جيمع بذني الكفذاءة والفعاليذة. ويف مقدمذة هذذه الصذكوك عناصذر اجلرميذة وقواعذد 
اإلجذذذذذراءات واإلثبذذذذذذات للمحكمذذذذذة. ويف دورهتذذذذذذا األوىل املسذذذذذتأنفة، املعقذذذذذذودة يف 

، انتخبذذذذذت اجلمعيذذذذذة القضذذذذذاة الثمانيذذذذذة عشذذذذذر للمحكمذذذذذة 2003ق/فرباير شذذذذذبا
مذذذن الرجذذذال ميثلذذذون مجيذذذع املنذذذاطق ومجيذذذع الذذذنظم  11 مذذذن النسذذذاء و 7ومذذذنهم 

، ويف جلسذذذذذة افتتاحيذذذذذة يف 2003آذار/مذذذذذارس  11واألعذذذذذراف القانونيذذذذذة. ويف 
 اليمذذذني الرمسيذذذة بذذذأن ينهضذذذوا بواجبذذذاهتم وميارسذذذوا 18الهذذذاي، أدى القضذذذاة الذذذذ 

سذذذلطاهتم علذذذى ،ذذذو جيمذذذع بذذذني النزاهذذذة واإلخذذذالص واحليذذذدة وإعمذذذال الضذذذمري،  
، ولذذذذذدى اجتماعهذذذذذا 2003كمذذذذذا انتخبذذذذذوا رئاسذذذذذة احملكمذذذذذة. ويف نيسذذذذذان/أبريل 

املسذذذتأنف لذذذدورهتا األوىل، اختذذذذت اجلمعيذذذة وبعذذذد عذذذدة أشذذذهر مذذذن املشذذذاورات، 
ت اخلطذذذذذوة اإلضذذذذذافية املتمثلذذذذذة يف انتخذذذذذاب أول مذذذذذدع للمحكمذذذذذة. كمذذذذذا أصذذذذذدر 

توصذذذذذيات بشذذذذذأن انتخذذذذذاب املسذذذذذجل. وأعقذذذذذب ذلذذذذذك أن أدى املذذذذذدعي اليمذذذذذني 
ن انتخذذذذب القضذذذاة مسذذذجل احملكمذذذذة يف  2003حزيران/يونيذذذه  16الرمسيذذذة يف 

حزيران/يونيذذه. وبعذذد أن اسذذتقرت األوضذذاع بتذذويل كذذل مذذن القضذذاة والرئاسذذة  25
 واملذذذدعي واملسذذذجل مناصذذذبهم، اكتملذذذت بذذذذلك عمليذذذة اختيذذذار كبذذذار املسذذذؤولني
ليشذذذكلوا هيئذذذات احملكمذذذة. ويف العذذذام القذذذادم، سذذذوف يتحذذذول الرتكيذذذز مذذذن بنذذذاء 
املؤسسذذة إىل إعذذداد احملكمذذة لكذذي متذذارس سذذلطاهتا يف جمذذايل التحقيذذق واالدعذذاء 

 .ومن ن تزاول مهامها القضائية
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وقد اسذتمر عذدد الذدول الذيت صذدقت علذى نظذام رومذا األساسذي أو  - 179
طرد. وقذذد أصذذبحت إحذذدى وتسذذعون دولذذة مذذذن انضذذمت إليذذه يف االزديذذاد املضذذ

دولذذذة يف مثذذذل هذذذذا  76مجيذذذع املنذذذاطق أطرافذذذا يف النظذذذام األساسذذذي مقارنذذذة مذذذع 
الوقذذذذذت مذذذذذن العذذذذذام املاضذذذذذي. وإنذذذذذين ألشذذذذذعر بارتيذذذذذاح عميذذذذذق إزاء هذذذذذذه الزيذذذذذادة 
املضذطردة يف الذذدعم ولسذذوف أناشذذد مجيذذع الذدول األعضذذاء الذذيت مل تصذذدق بعذذد 

نضذذذذذم إليذذذذه أن تفعذذذذذل ذلذذذذذك وأن تتخذذذذذذ اخلطذذذذذوات علذذذذى النظذذذذذام األساسذذذذذي أو ت
 .الالزمة لتنفيذ أحكامه

تشذذذذذذذذذرين  19املذذذذذذذذذؤرخ  57/23وعمذذذذذذذذذال بقذذذذذذذذذرار اجلمعيذذذذذذذذذة العامذذذذذذذذذة  - 180
، تولت األمانذة العامذة لألمذم املتحذدة مهذام األمانذة املؤقتذة 2002الثاين/نوفمرب 

 جلمعيذذة الذذدول األطذذراف. ومذذن املتوقذذع أن تبذذت مجعيذذة الذذدول األطذذراف، لذذدى
انعقذاد دورهتذا الثانيذذة يف أوائذل أيلول/سذذبتمرب يف أمذر إنشذذاء أمانتهذا اخلاصذذة. ويف  
كذذذل حذذذال فأنذذذا علذذذى ثقذذذة مذذذن اسذذذتمرار الذذذروابط بذذذني األمذذذم املتحذذذدة واحملكمذذذة، 
ذلذذذذذك ألن املنظمذذذذذة واحملكمذذذذذة سذذذذذوف يربطهمذذذذذا اتفذذذذذاق عالقذذذذذة رمسذذذذذي ووشذذذذذائج 

بذذدور بذذوري يف تار يذذة، فعلذذى مذذدى نصذذف قذذرن ظلذذت األمذذم املتحذذدة تضذذطلع 
اجلهود الرامية إىل إنشاء بكمة جنائية دوليذة دائمذة وكذان ذلذك تأكيذدا للقناعذة 
املشذرتكة بذأن العدالذذة والسذالم ال انفصذذام بينهمذا مذذن أجذل التنميذذة البشذرية. كمذذا 
جذذاء إنشذذاء بكمذذة مذذن هذذذا القبيذذل ليشذذكل إسذذهاما دائمذذا مذذن جانذذب األمذذذم 

وليني، ويف تعزيذذز سذذذيادة القذذانون، واحذذذرتام املتحذذدة يف صذذون السذذذلم واألمذذن الذذذد
 .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على صعيد العامل بأسره

 
 المحاكم الدولية  

 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
أصذذدرت احملكمذذة اجلنائيذذة الدوليذذة ليوغوسذذالفيا السذذابقة أحكامهذذا يف  - 181

، أدانذت 2002تشذرين الثذاين/نوفمرب  29 قضذيتني خذالل السذنة املاضذية. ففذي
الذذذذذدائرة الثانيذذذذذة للمحكمذذذذذة ميتذذذذذار فاسذذذذذيليفيتش املذذذذذتهم بارتكذذذذذاب أعمذذذذذال ضذذذذذد 
السذذكان املسذذلمني يف بذذيط فذذايز غذذراد يف البوسذذنة واهلرسذذك إىل جانذذب أعمذذال 

آذار/مذذارس  31اضذذطهاد وقتذذل. وقذذد حكمذذت عليذذه بعشذذرين سذذنة سذذجنا. ويف 
، الفذذذذذذذرع ألذذذذذذذف، مذذذذذذذيالدين نذذذذذذذاليليتش وفنكذذذذذذذو ، أدانذذذذذذذت الذذذذذذذدائرة األوىل2003

مذذذذذذذذارتينوفيتش علذذذذذذذذى معاملتهمذذذذذذذذا املذذذذذذذذدنيني واألسذذذذذذذذرى املسذذذذذذذذلمني البوسذذذذذذذذنيويني 
وارتكاهبمذا جذرائم ضذد اإلنسذانية وانتهاكذذات لقذوانني وأعذراف احلذرب وخمالفذذات 

عامذذا  18عامذذا و  20صذذارخة التفاقيذذات جنيذذف وحكمذذت عليهمذذا بالسذذجن 
ذلذذذذذك فقذذذذذد دفذذذذذع نسذذذذذة مذذذذذن املتهمذذذذذني بذذذذذاإلقرار علذذذذذى التذذذذذوايل. وباإلضذذذذذافة إىل 

، دفعذذذت باليانذذذا بالسذذذيتش الذذذيت  2002تشذذذرين األول/أكتذذذوبر  2بالذذذذنب. ويف 
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كانذذذت ناشذذذطة يف السذذذابق يف رئاسذذذة اجلمهوريذذذة الصذذذربية يف البوسذذذنة واهلرسذذذذك 
وكانذذت بعذذد ذلذذك عضذذوا يف الرئاسذذات اجلماعيذذة واملوسذذعة جلمهوريذذة صربسذذكا، 

حكمذذت  2002جرميذذة االضذذطهاد. ويف شذذباق/فرباير  بذذ قرار الذذذنب بارتكذذاب
 2003عليهذذا احملكمذذة بالسذذجن أحذذد عشذذر عامذذا. وأعقذذب ذلذذك يف أيار/مذذايو 

أن أقذذذذر بالذذذذذنب كذذذذل مذذذذن مذذذذومري نيكذذذذوليتش ودراغذذذذان أوبرونذذذذوفيتش بارتكاهبمذذذذا 
، أقذذذذذذذذذر 2003جذذذذذذذرائم فيمذذذذذذذا يتعلذذذذذذذق بسذذذذذذذقوق سربرينتشذذذذذذذا. ويف حزيران/يونيذذذذذذذه 

ة االضذطهاد بريذدراة بذانوفيتش املذتهم بارتكذاب جذرائم بالذنب يف ارتكاب جرميذ
يف معسذذذذذكر قرياتذذذذذذريم. وتسذذذذذتمر حاليذذذذذا أربذذذذذع باكمذذذذذات أخذذذذذرى تشذذذذذمل سذذذذذبعة 

، أقذذذذر بالذذذنب داركذذو مارديذذا، وهذذو قائذذد سذذابق 2003متهمذذني. ويف متوز/يوليذذه 
لوحذذذدة الشذذذرطة الصذذذربية اخلاصذذذة يف البوسذذذنة بارتكذذذاب جذذذرائم القتذذذل واألعمذذذال 

رفضذذذت دائذذذذرة  2003سذذذانية. ويف الوقذذذت نفسذذذذه، ففذذذي نيسذذذان/أبريل غذذذري اإلن
االسذذذذذتئناف الطعذذذذذون املقدمذذذذذة مذذذذذن جانذذذذذب زيذذذذذدرافكو موسيتذذذذذذش وهذذذذذو كذذذذذروا  
بوسذذنوي وحذذازم ديليذذتش وأسذذذد النذذذدزو وكالاذذا مذذن مسلمذذذي البوسذذنة وأكذذدت 
األحكذذذذام الصذذذذادرة ضذذذذدهم بتهمذذذذة القتذذذذل والتعذذذذذيب واملعاملذذذذة غذذذذري اإلنسذذذذانية 

عنذذذدما كذذذانوا مذذذن األفذذذراد العذذذاملني يف معسذذذكر سجذذذذن سيليبيتشذذذذي يف  املرتكبذذذة
، و جذذذذذذذ د أن ميلوميذذذذذذذري 2003متوز/يوليذذذذذذه  31وسذذذذذذذط البوسذذذذذذنة واهلرسذذذذذذك. ويف 

ستاكيتش وهو شخصذية قياديذة سذابقة يف بلديذة بريذذدور بالبوسذنة واهلرسذك الذيت 
ئم ارت ذذذذذكبت فيهذذذذا مذذذذذابح ضذذذذد أفذذذذراد مذذذذن غذذذذري الصذذذذذرب مذذذذذنب بارتكذذذذاب جذذذذرا

 .اإلبادة والقتل واالضطهاد والرتحيل
 

   
تأييذذذد جملذذذس األمذذذن  2002وبعذذذد أن تلقذذذت احملكمذذذة يف متوز/يوليذذذه   - 182

ب  ذذذذذذذاز اسذذذذذذذرتاتيجيتها املتمثلذذذذذذذة يف الرتكيذذذذذذذز علذذذذذذذى باكمذذذذذذذة القذذذذذذذادة السياسذذذذذذذيني 
والعسذذكريني وشبذذذه العسذذكريني ونقذذل القضذذايا الذذيت تشذذمل املتهمذذني مذذن الرتذذب 

اكم الوطنيذذذذذة حملذذذذذاكمتهم، شذذذذذرعت احملكمذذذذذة يف تنفيذذذذذذ تلذذذذذك الوسذذذذذطى إىل احملذذذذذ
عذذذذذدبلت قواعذذذذد اإلجذذذذذراءات  2002االسذذذذرتاتيجية. ويف تشذذذذرين األول/أكتذذذذوبر 

واإلثبذذذات اخلاصذذذة هبذذذا لكذذذي تنذذذذ  علذذذذى إمكانيذذذة إحالذذذة بعذذذض القضذذذايا علذذذذى 
 احملاكم الوطنية اليت تتمتع بالواليذة القضذائية يف املوقذع الذذي تكذون قذد ارتذ ذذكبت
فيذذذه اجلرميذذذة أو يكذذذون قذذذد قذذذذ بض فيذذذه علذذذى أحذذذذد املشذذذتبه هبذذذم. وعلذذذى مسذذذتوى 
عملذذذي أكثذذذر، فقذذذد زودت احملكمذذذة مكتذذذب املمثذذذل السذذذامي للبوسذذذنة واهلرسذذذك 
باملشذذورة فيمذذا يتعلذذق مبشروعذذذه إنشذذاء دائذذرة متخصصذذة جلذذرائم احلذذرب يف بكمذذة 

ا بعذذذذض الدولذذذذة يف البوسذذذذنة واهلرسذذذذك سيذذذذث ميكذذذذن للمحكمذذذذة أن حتيذذذذل عليهذذذذ
وقذبذذعت احملكمذة ومكتذب املمثذل  2003القضايا للنظذر فيهذا. ويف شذباق/فرباير 

السذذامي اتفاقذذات مشذذرتكة تنشذذذـ أسذذاس خطذذة مشذذرتكة لتنفيذذذ املشذذروع املذذذكور. 
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ولسذذوف تتخذذذذ احملكمذذة واملفذذوض السذذامي مزيذذدا مذذن اخلطذذوات يف هذذذا الشذذأن 
  .يف األشهر القادمة

 نقذذذذل أحذذذذد عشذذذذر متهمذذذذا آخذذذذرين إىل الهذذذذاي ويف العذذذذام املاضذذذذي، يف  - 183
فذذذذذردا مذذذذذع وجذذذذذود سذذذذذبعة  50سيذذذذذث أصذذذذذبح العذذذذذدد اإلمجذذذذذايل للمحتجذذذذذزين هذذذذذو 

بتجذذذذذذذزين رهذذذذذذذن اإلفذذذذذذذراو املؤقذذذذذذذت. ومذذذذذذذن بذذذذذذذني الذذذذذذذذين يف احتجذذذذذذذازهم مذذذذذذذيالن 
ميلوتينذذذذذذوفيتش رئذذذذذذيس صذذذذذذربيا السذذذذذذابق وفويسذذذذذذالف سيسلذذذذذذذي، رئذذذذذذيس احلذذذذذذزب 

وجوفيكذذذذذا ستانيسذذذذيتش رئذذذذيس الراديكذذذذايل الصذذذذريب وعضذذذذو يف الربملذذذذان الصذذذذريب 
 .دائرة أمن الدولة  مهورية صربيا

وجذبذذذهت  رسذذالة إىل رئذذيس جملذذس األمذذن  2003متوز/يوليذذه  29ويف   - 184
ذكذذذذرت  فيهذذذذا أننذذذذذي توصذذذذلت  إىل رأي مفذذذذاده أن األوان قذذذذد حذذذذان للفصذذذذل بذذذذني 
منصذذب املذذدعي العذذام للمحكمذذة اجلنائيذذة الدوليذذة ليوغوسذذالفيا ومنصذذب املذذدعي 
العذذذام للمحكمذذذة اجلنائيذذذة الدوليذذذة لروانذذذدا، سيذذذث يشذذذغلهما شخصذذذان خمتلفذذذان. 
وملذذذذذا كانذذذذذت احملكمتذذذذذان مقبلتذذذذذني علذذذذذى بذذذذذدء تنفيذذذذذذ اسذذذذذرتاتيجيات كذذذذذل منهمذذذذذا 
السذذذذذذتكمال هياكلهذذذذذذا، رأيذذذذذذت  أن مذذذذذذن األفضذذذذذذل، ملذذذذذذا فيذذذذذذه خدمذذذذذذة كفاءهتمذذذذذذا 
 وفعاليتهمذذذا، أن يكذذذون لكذذذل منهمذذذا مذذذدعمي عذذذام ميكنذذذه، أو ميكنهذذذا، تكذذذريس كذذذل
طاقاتذذذه والتفذذذرة بالكامذذذل ملذذذا ينتظذذذر كذذذل بكمذذذة مذذذن أعمذذذال تنظيميذذذة وإشذذذراف 
وإدارة وتوجيذذذه للتحقيقذذذات واحملاكمذذذات. وقذذذد أيذذبذذذذد جملذذذس األمذذذن هذذذذا االقذذذرتاح 
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 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
ا تسذذع باكمذذات علذذى مذذدار أجذذرت احملكمذذة اجلنائيذذة الدوليذذة لروانذذد  - 185

متهمذذا. ويف ثذذالث مذذن تلذذك احملاكمذذات  23السذذنة املاضذذية تشذذمل مذذا جمموعذذه 
أدانذذذذذذذت الذذذذذذذدائرة األوىل  2003شذذذذذذذباق/فرباير  19أصذذذذذذذدرت أحكامهذذذذذذذا. ويف 

جذذريارد نتاكريوتيمانذذا، وهذذو طبيذذب بارتكذذاب جرميذذة اإلبذذادة اجلماعيذذة وارتكذذاب 
سذذنة. كمذذا انتهذذت إىل أن  25جذذرائم ضذذد اإلنسذذانية وحكمذذت عليذذه بالسذذجن 

والده إليسافان نتاكريوتيمانذا وهذو راعمي لكنيسذة األدفنتسذت لليذوم السذابع مذذنب 
بتهمذذذة املسذذذاعدة والتحذذذريض علذذذى ارتكذذذاب جرميذذذة اإلبذذذادة اجلماعيذذذة فحكمذذذت 

أدانذذذذذذت الذذذذذذذدائرة  2003أيار/مذذذذذذذايو  15عليذذذذذذه بالسذذذذذذجن عشذذذذذذذرة أعذذذذذذوام. ويف 
كذذا، وزيذذر اإلعذذالم يف حكومذذة روانذذدا املؤقتذذة يف االبتدائيذذة باحملكمذذة إليذزيذذذر نيتيغي

، بارتكذذذذذذذاب جرميذذذذذذذة اإلبذذذذذذذادة اجلماعيذذذذذذة وارتكذذذذذذذاب جذذذذذذذرائم ضذذذذذذذد 1994عذذذذذذام 
اإلنسذذذذانية وحكمذذذذت عليذذذذه بالسذذذذجن مذذذذدى احليذذذذاة. ويف اليذذذذوم نفسذذذذه، انتهذذذذت 
الدائرة الثالثذة باحملكمذة إىل إدانذة لورنذت سذيمانازا، وهذو الذرئيس السذابق ملقاطعذة 

ة التواطذذذؤ الرتكذذاب جرميذذة اإلبذذذادة اجلماعيذذة واجلذذرائم املرتكبذذذة بذذذي كومبذذذي بتهمذذ
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عامذذذذذا. وهبذذذذذذا يصذذذذذل جممذذذذذوع  25ضذذذذذد اإلنسذذذذذانية وحكمذذذذذت عليذذذذذه بالسذذذذذجن 
حكمذذا منذذذ أن بذذدأت احملاكمذذات يف  11األحكذذام الذذيت أصذذدرهتا احملكمذذة إىل 

. وهنذذذذاك أربذذذذع قضذذذايا أخذذذذرى مذذذذا زالذذذت قذذذذرب االكتمذذذذال. وتتوقذذذذع 1997عذذذام 
متهمذذذذا  21حكمذذذذا تشذذذذمل مذذذذا جمموعذذذذه  15ن قذذذذد أصذذذذدرت احملكمذذذذة أن تكذذذذو 
. وهنذذذذذاك باكمتذذذذذان قيذذذذذد النظذذذذذر أخريذذذذذان تضذذذذذمان عشذذذذذرة 2003بنهايذذذذذة عذذذذذام 

متهمذذذذذني وأتوقذذذذذع أن يبذذذذذدأ العمذذذذذل يف موعذذذذذد الحذذذذذق مذذذذذن هذذذذذذا العذذذذذام يف أربذذذذذع 
  .متهمني آخرين 10باكمات أخرى تضم 

كمذذذذذذة وباإلضذذذذذذافة إىل تسذذذذذذيري احملاكمذذذذذذات، فقذذذذذذد أشذذذذذذرفت دوائذذذذذذر احمل  - 186
قضذذية خذذالل العذذام املاضذذي  21الذذثالث علذذى اسذذتعدادات مذذا قبذذل احملاكمذذة يف 

متهمذذذذذذا. ومذذذذذذن جانبهذذذذذذا أصذذذذذذدرت دائذذذذذذرة االسذذذذذذتئناف حكمذذذذذذا يف  31 لذذذذذذت 
اسذذذذذذتئناف يطعذذذذذذن يف إدانذذذذذذة فرفضذذذذذذت االسذذذذذذتئناف وأكذذذذذذدت احلكذذذذذذم األصذذذذذذلي 

قذذذرارا وأمذذذرا آخذذذر.   15باإلضذذذافة إىل سذذذتة قذذذرارات بشذذذأن اسذذذتئنافات متهيديذذذة و 
ا عقذذد القضذذاة جلسذذتني عذذامتني نظذذروا فيهمذذا يف عذذدد مذذن التغيذذريات علذذى كمذذ

قواعذذذد اإلجذذذراءات واإلثبذذذات باحملكمذذذة واعتمذذذدوها، ممذذذا يسذذذاعد علذذذى التعجيذذذل 
ب جراءات النظر يف الذدعاوى. ويف أعقذاب مذا انتهذى إليذه جملذس األمذن يف قذراره 

مذذن إنشذذاء جمموعذذة مذذن  2002آب/أغسذذطس  14( املذذؤرخ 2002) 1431
القضذذذذذاة املخصصذذذذذني يف احملكمذذذذذة بغيذذذذذة متكذذذذذني احملكمذذذذذة مذذذذذن التعجيذذذذذل ب  ذذذذذاز 

حزيران/يونيذذه  25مذذن هذذؤالء القضذذاة يذذوم  18عملهذا، انتخبذذت اجلمعيذذة العامذذة 
 .لكي  دم كل منهم لفرتة أربع سنوات مع التنفيذ فورا 2003
 وقذذد واصذذلت املدعيذذة حتقيقاهتذذا ومذذن املتوقذذع أن تقذذدم عذذرائض االهتذذام  - 187

. ويف تلذك الفذرتة تكذون 2004متهمذا آخذر بنهايذة عذام  26ضد ما يصذل إىل 
حتقيقذذات املدعيذذة قذذد اكتملذذت. وميكذذن للمحكمذذة أن حتيذذل عذذددا مذذن القضذذايا 
األخرى اليت حققتها املدعية إىل احملذاكم الوطنيذة للنظذر فيهذا مبذا يف ذلذك قضذايا 

ز قدرتذذذه علذذذى دعذذذم روانذذذدا. أمذذذا قلذذذم احملكمذذذة فقذذذد طذذذرأت عليذذذه تغيذذذريات لتعزيذذذ
األجهذذذزة األخذذذرى للمحكمذذذة وبذذذامي الذذذدفاع علذذذى السذذذواء. وفضذذذال عذذذن ذلذذذك 
جيتمذذذع حاليذذذا جملذذذس تنسذذذيق كذذذل شذذذهر لتنسذذذيق أعمذذذال أجهذذذزة احملكمذذذة الثالثذذذة 
فيمذذذا جتتمذذذع جلنذذذة لذذذإلدارة كذذذل أسذذذبوعني لتكفذذذل أفضذذذل توجيذذذه للذذذدعم اإلداري 

 .والقضائي من قلم احملكمة إىل دوائرها
 

 لخاصة لسيراليونالمحكمة ا
، أدى قضذذذذذاة الذذذذذدائرة االبتدائيذذذذذة 2002يف كذذذذذانون األول/ديسذذذذذمرب   - 188

ودائذذذرة االسذذذذتئناف يف احملكمذذذة اخلاصذذذذة لسذذذرياليون اليمذذذذني القانونيذذذة يف فريتذذذذاون 
 .وانتخبوا رئيس احملكمة اخلاصة
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وعلذذى مذذدى السذذنة املاضذذية، عكذذف املذذدعي ومكتبذذه علذذى التحقيذذق   - 189
ئم الذذذذيت وقعذذذذت يف سذذذذرياليون كمذذذذا أجذذذذروا حتقيقذذذذات يف اخلذذذذارو يف مسذذذذرح اجلذذذذرا

أعلذذذذن املذذذذدعي  2003آذار/مذذذذارس  10ومقذذذذابالت مذذذذع شذذذذهود بتملذذذذني. ويف 
أول لذوائح اهتذذام مذذن جانبذذه  لذذت قائذد اجلبهذذة الثوريذذة املتحذذدة، فذذوداي سذذنكوح 

 2003حزيران/يونيذذذه  4ووزيذذذر يف حكومذذذة سذذذرياليون هذذذو هينجذذذا نورمذذذان. ويف 
دعي الئحذذة اهتذذام تشذذارلز تذذايلور رئذذيس ليربيذذا ومبوجبهذذا يوجذذه إىل السذذيد أعلذن املذذ

عذذذن ارتكذذذاب جذذذرائم حذذذرب وجذذذرائم ضذذذد ” حتمذذذل أكذذذرب مسذذذؤولية“تذذذايلور هتذذذم 
 30اإلنسذذانية وانتهاكذذات جسذذيمة للقذذانون الذذدويل اإلنسذذاين يف سذذرياليون منذذذ 

مذذر اهتذذام . وكانذذت احملكمذذة قذذد أكذذدت يف واقذذع األ1996تشذذرين الثذذاين/نوفمرب 
آذار/مذذارس، ولكنهذا قضذذت  7السذيد تذذايلور قبذل ذلذذك احلذني بثالثذذة أشذهر، يف 

بذذذأن يظذذذل هذذذذا األمذذذر دون إعذذذالن. وحذذذو اآلن وجذذذه املذذذدعي الئحذذذة اهتذذذام سذذذق 
موقوفذذذون يف الوقذذت احلذذذايل. وقتذذل أحذذد قذذذادة اجلبهذذة الثوريذذذة  8فذذردا مذذنهم  12

ري احملكمذذة فحصذذا بالطذذب املتحذذدة السذذابقني وهذذو سذذام بوخذذاري يف ليربيذذا وجتذذ
الشذذرعي لرفاتذذه. كمذذا أن احملكمذذة تتذذابع التقذذارير الذذيت أفذذادت بذذأن القائذذد السذذابق 
للقوات املسلحة للمجلس الثوري، جذوين بذول كورومذا، وهذو بذدوره علذى الئحذة 

تذذوف فذذوداي سذذنكوح بينمذذذا   2003االهتذذام، قذذد قتذذل يف ليربيذذا. ويف متوز/يوليذذذه 
 .ار أن ميثل أمام احملكمةكان رهن االحتجاز وبانتظ

وقذد وجهذذت، مذذع اللجنذذة اإلداريذذة للمحكمذذة اخلاصذذة، عذذدة نذذداءات   - 190
مبذذذا يتذذذيح للمحكمذذذة  2003للذذذدول األعضذذذاء طلبذذذا للتمويذذذل منذذذذ آذار/مذذذارس 

مواصلة أنشطتها بعذد هذذه السذنة امليالديذة. وأود أن اغتذنم الفرصذة لكذي أناشذد 
الصذذذذندوق االسذذذذتئماين للمحكمذذذذة  الذذذذدول األعضذذذذاء مذذذذرة أخذذذذرى أن تسذذذذاهم يف

 .اخلاصة
 

 تعزيز سيادة القانون  
علذذذى ،ذذذو مذذذا اتضذذذح مذذذن تقذذذاريري السذذذابقة، فقذذذد جعلذذذت مذذذن دعذذذم   - 191

سيادة القانون الذدويل أولويذة بالنسذبة للمنظمذة. ومذن السذبل الرئيسذية الذيت ميكذن 
ركة لألمذذم املتحذذدة أن تسذذاهم مذذن خالهلذذا يف حتقيذذق ذلذذك اهلذذدف، تعزيذذز املشذذا

الكاملذذذذذة والفعالذذذذذة للذذذذذدول يف النظذذذذذام القذذذذذانوين الذذذذذدويل. ومذذذذذن دواعذذذذذي االرتيذذذذذاح 
الشديد يف هذا الشذأن أن ننذوه بنجذاح فعاليذات املعاهذدات الذيت تذنظم كذل سذنة 

بغيذذذذة التشذذذذجيع علذذذذى زيذذذذادة املشذذذذاركة يف إطذذذذار املعاهذذذذدات  2000منذذذذذ عذذذذام 
خذذذالل انعقذذذاد مذذذؤمتر  املتعذذذدد األطذذذراف. أمذذذا فعاليذذذة السذذذنة املاضذذذية، الذذذيت متذذذت

دولذذذذة  48القمذذذذة العذذذذاملي املعذذذذين بالتنميذذذذة املسذذذذتدامة، فقذذذذد  مذذذذت عذذذذن اختذذذذاذ 
معاهذذذذدة يف ميذذذذدان  39معاهذذذذدة تتصذذذذل بذذذذذ  83إجذذذذراءات بشذذذذأن مذذذذا جمموعذذذذه 
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التنميذذذذة االقتصذذذذادية ومحايذذذذة البيئذذذذة. ولقذذذذد دعذذذذوت احلكومذذذذات إىل املشذذذذاركة يف 
: املعاهذذدات 2003بذور عذام “إحذدى الفعاليذات املتصذلة مبعاهذدات وعنواهنذا 

جيذذذذري ” املتعذذذذددة األطذذذذراف ملكافحذذذذة اجلرميذذذذة املنظمذذذذة عذذذذرب الوطنيذذذذة واإلرهذذذذاب
 .عقدها خالل املناقشة العامة خالل الدورة الثامنة واخلمسني للجمعية العامة

بيذذذد أن هنذذذاك دوال كثذذذرية مل توقذذذع بعذذذد علذذذى املعاهذذذدات ومل تصذذذدق   - 192
ىل اإلرادة السياسذذذذية ولكذذذذن ألن ذلذذذذك يرجذذذذع إىل عليهذذذذا، ال بسذذذذبب االفتقذذذذار إ

نقذذ  بسذذيط يف اخلذذربة الفنيذذة الالزمذذة ألداء إجذذراءات املعاهذذدة. كمذذا أن بعضذذها 
يفتقذذذذر إىل اخلذذذذربة إلعمذذذذال القذذذذوانني الالزمذذذذة لتنفيذذذذذ املعاهذذذذدات الذذذذيت وقعتهذذذذا أو 
صذذادقت عليهذذا أو إىل تذذدريب املذذوظفني الالزمذذذني لتطبيذذق تلذذك القذذوانني. ومذذذن 

ل تلبيذذة هذذذه االحتياجذذات، دعذذوت الذذدول إىل إحذذاطيت علمذذا بذذأي جمذذاالت أجذذ
بذذذذددة تكذذذذون فيهذذذذذا ساجذذذذة إىل مسذذذذذاعدة تقنيذذذذة، كمذذذذا كيبفذذذذذت املسذذذذاعدة الذذذذذيت 
تقذذذذذذدمها املنظمذذذذذذة حاليذذذذذذا يف ضذذذذذذوء ردود تلذذذذذذك الذذذذذذدول. ويعكذذذذذذف اآلن قسذذذذذذم 
املعاهذذذذذذدات يف مكتذذذذذذب الشذذذذذذؤون القانونيذذذذذذة ومعهذذذذذذد األمذذذذذذم املتحذذذذذذدة للتذذذذذذدريب 

علذذى تنظذذيم دورات تدريبيذذة بشذذأن قذذانون املعاهذذدات وممارسذذتها، مذذرتني  والبحذذث 
كذذذذل سذذذذنة يف املقذذذذر، للمسذذذذؤولني احلكذذذذوميني ومذذذذوظفي هيئذذذذات منظومذذذذة األمذذذذم 
املتحذذذدة وممثلذذذي املنظمذذذات غذذذري احلكوميذذذة. وقذذذد يف هذذذذا العذذذام توسذذذيع الربنذذذامج 
سيذذذث يشذذذمل املسذذذتوى اإلقليمذذذي حيذذذث ع قذذذدت حلقذذذة عمذذذل يف مجهوريذذذة الو 

، وسذذوف تتلوهذذذا حلقذذة أخذذذرى يف 2003الدميقراطيذذة الشذذعبية يف شذذذباق/فرباير 
مذن البلذذدان  15. وقذد طلذب عذدد يقذرب مذن 2003فيجذي يف أيلول/سذبتمرب 

الناميذذذة عقذذذد دورات تدريبيذذذة يف عواصذذذمها. وأعكذذذف حاليذذذا علذذذى استكشذذذاف 
س ذذذب ل التمويذذذل سيذذذث أسذذذتطيع تلبيذذذة هذذذذا الطلذذذب. وبصذذذفة أعذذذم، وبغيذذذة تبسذذذيط 

يذذذذذع شذذذذذروق تقذذذذذدة املسذذذذذاعدة القانونيذذذذذة الفنيذذذذذة مذذذذذن جانذذذذذب منظومذذذذذة األمذذذذذم مج
املتحذذذذذذذذدة، طلبذذذذذذذذت إىل مجيذذذذذذذذع اإلدارات والصذذذذذذذذناديق والوكذذذذذذذذاالت والذذذذذذذذربامج يف 

اسذذتعراض املسذذاعدة الذذيت تقذذدمها حاليذذا. ومذذن نتذذائج هذذذه  2002آذار/مذذارس 
ميكذذذن  املمارسذذذة إنشذذذاء موقذذذع علذذذى الشذذذبكة العامليذذذة للمسذذذاعدة القانونيذذذة الفنيذذذة

الوصذذذذذول إليذذذذذه بسذذذذذهولة، ومذذذذذن خاللذذذذذه تسذذذذذتطيع احلكومذذذذذات أن حتذذذذذدد نوعيذذذذذذة 
املساعدة الذيت تتيحهذا املنظمذة وأن تصذل إليهذا ويتلقذى هذذا املوقذع حاليذا مذا بذني 

 .زيارة كل شهر 6 000إىل  5 000
وعلذذذذذى مذذذذذدى السذذذذذنة املاضذذذذذية، اختذذذذذذت املنظمذذذذذة أيضذذذذذا مزيذذذذذدا مذذذذذن   - 193

 2002لذذذذذدويل. ففذذذذذي كذذذذذانون األول/ديسذذذذذمرب اخلطذذذذذوات ،ذذذذذو إنفذذذذذاذ القذذذذذانون ا
طلبذذذذذت إيلب اجلمعيذذذذذة العامذذذذذة اسذذذذذتئناف املفاوضذذذذذات لعقذذذذذد اتفذذذذذاق مذذذذذع حكومذذذذذة  
كمبوديذذا بشذذأن العمذذل، يف إطذذار مسذذاعدة دوليذذة، علذذى إنشذذاء دوائذذر اسذذتثنائية 
ضذذذمن اهليكذذذل احلذذذايل حملذذذاكم كمبوديذذذا للمحاكمذذذة علذذذى االنتهاكذذذات اجلسذذذيمة 

ن الذذدويل املرتكبذذة خذذالل فذذرتة كمبوتشذذيا الدميقراطيذذة. للقذذانون الكمبذذودي والقذذانو 
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وقذذذد أسذذذفرت هذذذذه املفاوضذذذات عذذذن إعذذذداد مشذذذروع اتفذذذاق بذذذني األمذذذم املتحذذذدة 
 13. ويف 2003آذار/مذذذذذذذارس  17وكمبوديذذذذذذذا يف توقيعذذذذذذذه يف فنذذذذذذذوم بنذذذذذذذه يذذذذذذذوم 

وافقذذذت اجلمعيذذذة العامذذذة علذذذى مشذذذروع االتفذذذاق وطلبذذذت إيلب  2003أيار/مذذذايو 
يذذذا اختذذذاذ مجيذذذع التذذذدابري الالزمذذذة لوضذذذعه موضذذذع التنفيذذذذ ويف وإىل حكومذذذة كمبود

 .2003حزيران/يونيه  6توقيع االتفاق يف احتفال أ قيم يف فنوم بنه يوم 
وال يذذذذذزال األمذذذذذر يسذذذذذتوجب عمذذذذذال كثذذذذذريا سذذذذذواء مذذذذذن جانذذذذذب األمذذذذذم   - 194

املتحذذدة أو كمبوديذذا قبذذل أن يذذدخل االتفذذاق حي ذذز النفذذاذ. إذ سذذوف يتعذذني علذذى 
كمبوديذذذذا أن تقذذذذدم االتفذذذذاق إىل السذذذذلطات الوطنيذذذذة ذات الصذذذذلة مذذذذن حكومذذذذة  

أجذذذل تصذذذديقه واختذذذاذ اخلطذذذوات الالزمذذذة لتعذذذديل القذذذانون الكمبذذذودي مبذذذا يتذذذواءم 
مذذذذذذع االتفذذذذذذاق وكفالذذذذذذة أن ينطبذذذذذذق االتفذذذذذذاق، فذذذذذذور تصذذذذذذديقه بوصذذذذذذفه قانونذذذذذذا يف  
كمبوديذذذذا. كذذذذذلك سذذذذوف يتعذذذذنيب علذذذذى األمذذذذم املتحذذذذدة أن تقذذذذوم بذذذذالكثري مذذذذن 

هذذذا وبالذذذذات سذذذوف يقتضذذذي األمذذذر مذذذين تذذذأمني التربعذذذات الالزمذذذة لتمويذذذل جانب
املسذذذاعدة الذذذيت سذذذوف تقذذذدمها األمذذذم املتحذذذدة مبوجذذذب االتفذذذاق. وهلذذذذه الغايذذذة، 
سذذوف أ طلذذق نذذداء يف القريذذب العاجذذل موجهذذا إىل الذذدول، وإن ك نذذت ساجذذة يف 
ئر املقذذذذذذذام األول أن أكذذذذذذذوين صذذذذذذذورة أفضذذذذذذذل عذذذذذذذن االحتياجذذذذذذذات احملتملذذذذذذذة للذذذذذذذدوا

االسذذذتثنائية فيمذذذا يتعلذذذق بذذذاملوظفني واملعذذذدات واألثذذذاث واإلمذذذدادات وغذذذري ذلذذذك 
مذذن االحتياجذذات التشذذغيلية. وآمذذل أن أمتكذذن مذذن إيفذذاد بعثذذة ختطذذيط إىل فنذذوم 

. وأنذذذذا م ذذذذدرك متذذذذام اإلدراك ضذذذذرورة 2003بنذذذذه هلذذذذذا الغذذذذرض يف أيلول/سذذذذبتمرب 
عامذذة فذذ ن فرصذذة تقذذدة  التصذذرف بسذذرعة وإال، وعلذذى ،ذذو مذذا أوضذذحته اجلمعيذذة ال

كبذذذار قذذذادة اخلمذذذري احلمذذذر إىل سذذذاحة العدالذذذة، إضذذذافة إىل مذذذن يتحملذذذون أكذذذرب 
املسذذؤوليات عذذن املذذذابح الفظيعذذة الذذيت ارت كبذذت خذذالل فذذرتة اخلمذذري احلمذذر ميكذذن 
أن تضذيع سذذريعا. ولقذذد انتظذذر الشذذعب الكمبذذودي وقتذذا طذذويال لكذذي يذذرى هذذؤالء 

حيذذدونا األمذذل يف أال يتعذذنيب علذذى هذذذا الشذذعب األفذذراد وقذذد مثلذذوا أمذذام احملكمذذة و 
 .أن ينتظر فرتة أطول

 
 الشؤون القانونية  

خذذالل السذذنة املاضذذية، واصذذلت جلنذذة القذذانون الذذدويل أعماهلذذا بشذذأن   - 195
التحفظذذذات علذذذى املعاهذذذدات مذذذن خذذذالل اعتمذذذاد املزيذذذد مذذذن املبذذذادئ التوجيهيذذذة 

ات التفسذذريية. وقذذد نظذذرت يف فيمذذا يتعلذذق بصذذياغة وإبذذالة التحفظذذات واإلعالنذذ
عذذذدة مشذذذاريع للمذذذواد املتعلقذذذة باحلمايذذذة الدبلوماسذذذية واستعرضذذذت التقذذذدم احملذذذرز 
بشذذأن موضذذوع األفعذذال االنفراديذذة للذذدول ووافقذذت علذذى إطذذار مفهذذومي ملوضذذوع 
املسؤولية الدولية يف حالذة وقذوع خسذائر نتيجذة أضذرار عذابرة للحذدود نامجذة عذن 

مقذررين خاصذني الثنذني مذن املوضذوعات اجلديذدة يف  أنشطة خطرة. كمذا عيبنذت
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جذذدول أعماهلذذا واذذا مسذذؤولية املنظمذذات الدوليذذة واملذذوارد الطبيعيذذة املشذذرتكة. ويف 
حالذذذة املوضذذذوع الثالذذذث اجلديذذذد وهذذذو جتذذذزؤ القذذذانون الذذذدويل: الصذذذعوبات النامجذذذة 

قذذذررت أن تبذذذدأ يف دراسذذذة قاعذذذدة القذذذانون  -عذذذن تنذذذوع وتوسذذذع القذذذانون الذذذدويل 
اخلذذذذاص ومسذذذذألة األنظمذذذذة املسذذذذتقلة ذاتيذذذذا. ويف الوقذذذذت نفسذذذذه  حذذذذت اللجنذذذذة 
املخصصذذذة حلصذذذانات الذذذدول وممتلكاهتذذذا مذذذن الواليذذذة القضذذذائية يف شذذذباق/فرباير 

يف حذذلي مجيذذع القضذذايا املعلبقذذة املتصذذلة مبشذذاريع املذذواد بشذذأن حصذذانات  2003
قذذذذانون الذذذذدويل قذذذذد الذذذذدول وممتلكاهتذذذذا مذذذذن الواليذذذذة القضذذذذائية الذذذذيت كانذذذذت جلنذذذذة ال

، وأوصذت اجلمعيذة العامذة بذأن تتخذذ اآلن قذرارا بشذأن 1991اعتمدهتا يف عام 
 .صيغتها النهائية

، أهنذت جلنذة األمذم املتحذدة للقذانون التجذاري 2003ويف متوز/يوليذه   - 196
الذذذذذذدويل واعتمذذذذذذدت أحكامهذذذذذذا القانونيذذذذذذة النموذجيذذذذذذة بشذذذذذذأن مشذذذذذذاريع اهلياكذذذذذذل 

خاصذذا وأعطذذت موافقتهذذا التمهيديذذة علذذى مشذذروع دليذذل األساسذذية املمولذذة متذذويال 
تشذذريعي بشذذأن قذذانون اإلعسذذار. وقذذد أكذذدت اللجنذذة علذذى أايذذة تعزيذذز أمانتهذذا، 
يف حذذدود املذذوارد القائمذذة، مبذذا يسذذاعدها علذذى االسذذتجابة إىل الطلبذذات املتزايذذدة 
ر عليها لوضذع تشذريعات جتاريذة موحذدة، وتقذدة املسذاعدة القانونيذة الفنيذة، ونشذ
املعلومذذذذات عذذذذن أحذذذذدث التطذذذذورات القانونيذذذذة وتنسذذذذيق أعماهلذذذذا مذذذذع املنظمذذذذات 

 .الدولية األخرى
كمذذذذا واصذذذذلت اللجنذذذذة السادسذذذذة التابعذذذذة للجمعيذذذذة العامذذذذة، واللجنذذذذة    - 197

كذذذانون   17املذذذؤرخ  51/210املخصصذذذة املنشذذذأة مبوجذذذب قذذذرار اجلمعيذذذة العامذذذة 
يذذذذذذة شذذذذذذاملة بشذذذذذذأن ، جهوداذذذذذذا إلعذذذذذذداد مشذذذذذذروع اتفاق1996األول/ديسذذذذذذمرب 

اإلرهذذذذذاب الذذذذذدويل ومشذذذذذروع اتفاقيذذذذذة لقمذذذذذع أعمذذذذذال اإلرهذذذذذاب النذذذذذووي. بيذذذذذد أن 
مسذذائل التعريذذف والقضذذايا األخذذرى املتعلقذذة بنطذذاق التطبيذذق، مبذذا يف ذلذذك عالقذذة 
هذا الصك بالصكوك األخذرى يف احلاضذر واملسذتقبل، مذا زالذت تقذف يف طريذق 

لذذذق بنطذذذاق مشذذذروع االتفاقيذذذة اعتمذذذاد اتفاقيذذذة شذذذاملة، بينمذذذا أفضذذذت قضذذذايا تتع
لقمذذذذع أعمذذذذال اإلرهذذذذاب النذذذذووي إىل صذذذذعوبة التوصذذذذل إىل اتفذذذذاق بشذذذذأن ذلذذذذك 
الصذذك. ويف الوقذذت نفسذذه عذذاودت اللجنذذة املخصصذذة لنطذذاق احلمايذذة القانونيذذة 
مبوجذذذذذب اتفاقيذذذذذة سذذذذذالمة مذذذذذوظفي األمذذذذذم املتحذذذذذدة واملذذذذذوظفني املنتسذذذذذبني إليهذذذذذا 

د مذذذذذن األمذذذذذور املهمذذذذذة املتعلقذذذذذة . واذذذذذة عذذذذذد2003اجتماعاهتذذذذذا يف آذار/مذذذذذارس 
بالتدابري الالزمذة لتعزيذز النظذام القذانوين القذائم مبوجذب االتفاقيذة مذا زالذت ساجذة 
إىل تذذذدارس عميذذذق مذذذن جانذذذب الذذذدول وأنذذذوي مذذذن جذذذانيب أن أواصذذذل االنشذذذغال 

 .الفعال هبذه املسألة املهمة
لطريذذق: وفيمذذا يتعلذذق بقذذانون البحذذار اذذة حتذذديات عديذذدة تلذذوح علذذى ا  - 198

تعزيذذذذز التنميذذذذة املسذذذذتدامة ملذذذذوارد احمليطذذذذات، ودعذذذذم تنفيذذذذذ االلتزامذذذذات القانونيذذذذة 
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الدوليذة لذدول الع ل ذم وتعزيذز التعذذاون فيمذا بذني الوكذاالت. ويف معذرض االسذذتجابة 
إزاء الشذذواغل املتعلقذذة بقصذذذور التنفيذذذ مذذذن جانذذب دول الع ل ذذذم للقواعذذد واملعذذذايري 

منذذع التلذذوث وحفذذظ الثذذروة السذذمكية وشذذروق الدوليذذة مذذن أجذذل سذذالمة السذذفن و 
العمذذل، أنشذذأت فريقذذا استشذذاريا مشذذرتكا بذذني الوكذذاالت معنيذذا بتنفيذذذ دول الع ل ذذم 

لدراسذذة هذذذه املسذذألة. كمذذا أن مسذذألة التنفيذذذ مذذن قبذذل  2003يف آذار/مذذارس 
دول الع ل ذذم عذذاودت الظهذذور يف االجتمذذاع الرابذذع للعمليذذة التشذذاورية غذذري الرمسيذذة 

 2003حذذذذة بشذذذذأن احمليطذذذذات وقذذذذانون البحذذذذار، املعقذذذذود يف حزيران/يونيذذذذه املفتو 
لدراسذذة القضذذايا املتعلقذذة بالسذذالمة املالحيذذة ومحايذذة الذذنظم اإليكولوجيذذة البحريذذة 
اهلشذذذة والتعذذذاون والتنسذذذيق فيمذذذا بذذذني الوكذذذاالت. كمذذذا سذذذلط االجتمذذذاع املذذذذكور 

محايذذذذة التنذذذذوع الضذذذذوء علذذذذى عذذذذدد مذذذذن القضذذذذايا األخذذذذرى: نقذذذذل املذذذذواد اخلطذذذذرة و 
البيولذذذذوجي يف أعذذذذايل البحذذذذار واحلاجذذذذة إىل اختذذذذاذ املزيذذذذد مذذذذن التذذذذدابري ملكافحذذذذة 
بلذذذغ عنذذذه واحلاجذذذة إىل مزيذذذد مذذذن التعذذذاون والتنسذذذيق 

 
الصذذذيد غذذذري املشذذذروع وغذذذري امل

بصذذذذذورة فعالذذذذذة فيمذذذذذا بذذذذذني الوكذذذذذاالت وإنشذذذذذاء عمليذذذذذة منتظمذذذذذة لتقذذذذذدة التقذذذذذارير 
يئذذذذذة البحريذذذذذة )التقيذذذذذيم البحذذذذذري العذذذذذاملي( والتقييمذذذذذات العامليذذذذذة للذذذذذدول بشذذذذذأن الب

ولسذذوف أقذذدم تقريذذرا عذذن املسذذألة األخذذرية إىل اجلمعيذذة العامذذة يف دورهتذذا الثامنذذة 
 .واخلمسني

وخذذذالل العذذذام املاضذذذي أسذذذدى مكتذذذب الشذذذؤون القذذذانوين مشذذذورته إىل   - 199
وحذذذذدات خمتلفذذذذة باألمانذذذذة العامذذذذة فيمذذذذا يتعلذذذذق بصذذذذياغة قذذذذرارات جملذذذذس األمذذذذن 

املتصذذذذلة بذذذذالعراق وبالذذذذذات مذذذذا يتصذذذذل بتشذذذذغيل برنذذذذامج الذذذذنفط مقابذذذذل  اجلديذذذذدة
الغذاء. ومما جيذدر التنويذه بذه أيضذا الذدور الذذي قذام بذه املكتذب يف وضذع وتنفيذذ 
إجذذراء النتخذذاب القضذذاة واملذذدعي للمحكمذذة اجلنائيذذة الدوليذذة كمذذا أنذذه عمذذل مذذع 

خلاصذذة لسذذرياليون. حكومذة سذذرياليون يف تنفيذذذ االتفذاق املتصذذل ب نشذذاء احملكمذة ا
ويف الوقذذت نفسذذه واصذذل املكتذذب تقذذدة املشذذورة إىل بعثذذة األمذذم املتحذذدة لذذإلدارة 
املؤقتذذذة يف كوسذذذوفو بشذذذأن ممارسذذذة سذذذلطتها التشذذذريعية والتنفيذيذذذة وتقذذذدة املشذذذورة 
والذذدعم لبعثذذات حفذذظ السذذالم األخذذرى التابعذذة للمنظمذذة وال سذذيما يف البذذتي يف 

لبلذدان املسذااة بقذوات إىل ترتيبذات ويف تنفيذذ تلذك املطالبات ويف التوصل مذع ا
الرتتيبذذذات. كمذذذا قذذذدم مشذذذورته بشذذذأن طائفذذذة واسذذذعة مذذذن القضذذذايا األخذذذرى الذذذيت 
تذذذدخل ضذذذمن اهتمامذذذات املنظمذذذة مبذذذا يف ذلذذذك الشذذذراء والتفذذذاوض علذذذى العقذذذود 
وكثري منهذا ينطذوي علذى قضذايا معقذدة ومسذتجدة وخاصذة تلذك املتصذلة باخلطذة 

 .صول الرأمسالية وتنفيذ اإلصالحات املتصلة باملوظفنيالرئيسية لأل
 خامسالفصل ال

 عزيز اإلدارةت  
 اإلدارة والتنظيم
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اسذذذذتمر تعزيذذذذز تفذذذذويض السذذذذلطة اإلداريذذذذة إلدارات ومكاتذذذذب األمانذذذذة   - 200
العامذذة مذذع مذذا يقذذرتن بذذذلك مذذن املسذذؤولية الذذيت يتحملهذذا مذذديرو الذذربامج وذلذذك 

ة واإلدارة املوجهذة ،ذو حتقيذق نتذائج. كمذا أن وضذع من خالل تنفيذ عملية امليزن
واسذذذذذذتخدام نظذذذذذذام ملؤشذذذذذذرات األداء اإلداري املسذذذذذذتند إىل املواقذذذذذذع اإللكرتونيذذذذذذة، 
ومشذذتمال علذذى نسذذة مؤشذذرات منهذذا تتبذذع مسذذار التوظيذذف، وحالذذة التذذوازن بذذني 

نفيذذذ اجلنسذني ونفقذذات امليزانيذذة العاديذذة، ونفقذذات املذذوارد اخلارجذذة عذذن امليزانيذذة، وت
التوصذذذذذذيات الذذذذذذواردة يف املراجعذذذذذذات الذذذذذذيت يقذذذذذذوم هبذذذذذذا مكتذذذذذذب خذذذذذذدمات الرقابذذذذذذة 
الداخليذذذذة، جذذذذاء ليتذذذذيح أداة إداريذذذذة ملذذذذديري الذذذذربامج وللمكاتذذذذب التنفيذيذذذذة الذذذذيت 
تعمذذذل معهذذذم عذذذرب األمانذذذة العامذذذة لتنفيذذذذ اإلجذذذراءات املتخذذذذة ضذذذمن الوحذذذدات 

 .الربناجمية التابعة هلم مبا حيقق أهداف الربنامج
 

 خدمات الدعم المشتركة  
تعمذذذذذل إدارة الشذذذذذؤون اإلداريذذذذذة وإدارة عمليذذذذذات حفذذذذذظ السذذذذذالم يف   - 201 

إطذذار شذذراكة تسذذتهدف زيذذادة الذذدعم املقذذدم لبعثذذات حفذذظ السذذالم مذذن خذذالل 
تنفيذذذذذذذ الرتتيبذذذذذذات اجلديذذذذذذدة للشذذذذذذراء امليذذذذذذداين. وقذذذذذذد يف إقذذذذذذرار خطذذذذذذوق أوضذذذذذذح 

 لذذزوم هلذذا. كمذذا  لذذت الذذدعم للمسذذؤولية واملسذذاءلة مذذع إلغذذاء اإلجذذراءات الذذيت ال
الفذذذذين واملباشذذذذر يف جمذذذذال املشذذذذرتيات، املقذذذذدم إىل بعثذذذذات حفذذذذظ السذذذذالم تقيذذذذيم 
املرشذذذحني لشذذذغل وظذذذائف يف جمذذذال الشذذذراء يف البعثذذذات امليدانيذذذة وتنظذذذيم بذذذرامج 
تدريبيذذة وإحاطذذات إعالميذذة وتركيذذب خذذط هذذاتفي سذذاخن لذذدعم مذذوظفي الشذذراء 

ي مسذذألة متصذذلة بالشذذراء علذذى أسذذاس دائذذم يف جمذذال حفذذظ السذذالم بالنسذذبة أل
 خالل األربع والعشرين ساعة. 

واذة مبذادرات عديذذدة للخذدمات املشذذرتكة، ومنهذا مذذثال تقاسذم عقذذود   - 202
الشذذذراء واسذذذتحداث وثيقذذذة هويذذذة موحذذذدة منطبقذذذة يف مجيذذذع أجذذذزاء املنظمذذذة كمذذذا 

سذذرها جيذذري العمذذل بشذذأن أسذذلوب للمسذذاومة اجلماعيذذة علذذى نطذذاق املنظومذذة بأ
مذذع خطذذوق الطذذريان الدوليذذة للحصذذول علذذى أجذذور وشذذروق أفضذذل. وتضذذم هذذذه 
املبذذذادرات منظمذذذات ال تشذذذكل جذذذزءا مذذذن منظومذذذة األمذذذم املتحذذذدة، ومنهذذذا مذذذثال 
مصذذذرف التنميذذذة اآلسذذذيوي، ومنظمذذذة التعذذذاون والتنميذذذة يف امليذذذدان االقتصذذذادي، 

رتبذذذول(. وهذذذه اجلهذذذود واالحتذذاد األورويب واملنظمذذذة الدوليذذة للشذذذرطة اجلنائيذذة )اإلن
اجلماعيذذة مذذن املتوقذذع أن تفضذذي إىل املزيذذد مذذن اتسذذاق املمارسذذات ضذذمن إطذذار 

 .املنظمة وأن تنجم عنها مزايا مالية
 

 إدارة الموارد البشرية  
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أيار/مذذذايو  1منذذذذ بذذذدء العمذذذل بنظذذذام جديذذذد يف انتقذذذاء املذذذوظفني يف   - 203
ظذذذذذل االهتمذذذذذام منصذذذذذبا علذذذذذى والنظذذذذذام املذذذذذنقح لتقيذذذذذيم األداء اإلداري،  2002

إضذذذفاء الطذذذابع املؤسسذذذي علذذذى تلذذذك الذذذنظم، وعلذذذى إدخذذذال حتسذذذينات بالنسذذذبة 
ألدوات دعذذم تكنولوجيذذا املعلومذذات. وقذذد أدى نظذذام انتقذذاء املذذوظفني إىل املزيذذد 
مذذن املسذذاءلة والشذذفافية وإىل اإلسذذراع  طذذى عمليذذة التوظيذذف وإىل إجيذذاد جتمذذع 

البلذذدان الناميذة. أمذذا النظذام اإللكذذرتوين لتقيذذيم أكذرب مذذن املرشذحني وال سذذيما مذن 
األداء اإلداري، الذذذي يذذدعم احلذذوار بذذني املشذذرفني واملذذوظفني، فقذذد زاد االمتثذذال 
وكفذذذل حتقيذذذق نظذذذام أفضذذذل يف قيذذذاس التقيذذذيم يف مجيذذذع أجذذذزاء األمانذذذة العامذذذة ويف 
، بعثات حفظ السالم علذى السذواء. كمذا أن توسذع بذرامج الذتعلم والذدعم املهذين
مبذذذا يف ذلذذذك مراكذذذز التلقذذذني واملذذذوارد املهنيذذذة يذذذدعم مهذذذارات وكفذذذاءات املذذذوظفني 
واملذذذديرين ويسذذذهم يف تغيذذذري الثقافذذذة اإلداريذذذة للمنظمذذذة. واذذذة تركيذذذز خذذذاص علذذذى 
املذذذوظفني الفنيذذذني املبتذذذدئني مبذذذا يف ذلذذذك تنظذذذيم دورات تدريبيذذذة خمصصذذذة وبذذذرامج 

داري. كمذذا أن ترتيبذذات العمذذل للذذتعلم املباشذذر وإعذذادة التكليذذف حتذذت إشذذراف إ
علذذذى صذذذعيد األمانذذذة  2003شذذذباق/فرباير  1املرنذذذة، الذذذيت أصذذذبحت سذذذارية يف 

العامذذة بأسذذرها تشذذكل جذذزءا مذذن اجلهذذود الراميذذة ملسذذاعدة املذذوظفني علذذى حتقيذذق 
تذذوازن أفضذذل بذذني حيذذاهتم املهنيذذة وحيذذاهتم الشخصذذية. ومذذن األولويذذات املتوخذذاة 

ملزيد مذن وضذع وتنفيذذ سياسذة علذى صذعيد األمانذة يف هذا الصدد ما يتمثل يف ا
العامذذذة بأسذذذرها تتعلذذذق بفذذذريوس نقذذذ  املناعذذذة البشذذذرية/اإليدز مذذذا مذذذن شذذذأنه أن 
يعذذذذزز الذذذذوعي ويوسذذذذع سذذذذبل احلصذذذذول علذذذذى املشذذذذورة الطوعيذذذذة وسذذذذبل الفحذذذذ  

 .والرعاية والعالو
ويبقذذى أمذذن مذذوظفي األمذذم املتحذذدة قضذذية ذات أايذذة قصذذوى. ومذذن   - 204

د اسذذذذذتمرت اهلجمذذذذذات خذذذذذالل العذذذذذام قيذذذذذد االسذذذذذتعراض وإن كانذذذذذت أسذذذذذف فقذذذذذ
التذدابري اجلديذذدة الذيت اختذذذت قذد أفضذذت، علذى مذذا يبذدو، إىل أثذذر إجيذايب. وكذذان 
عذذذدد املذذذوظفني الذذذذين فقذذذدوا حيذذذاهتم يف خدمذذذة املنظمذذذة خذذذالل األشذذذهر االثذذذين 

ولكذذن  1992هذذو األدا منذذذ عذذام  2003عشذذر الذذيت سذذبقت آب/أغسذذطس 
لبذذث أن اعذذرتاه تغذذري جسذذيم بفعذذل اهلجذذوم املذذدمر يف بغذذداد الذذذي هذذذا كلذذه مذذا 
لقذذذذد جذذذاء هذذذذذا احلذذذذدث املذذذذروع ليجربنذذذذا  2003آب/أغسذذذذطس  19وقذذذع يذذذذوم 

علذذذذذى أن نعذذذذذاود النظذذذذذر يف الظذذذذذروف الذذذذذيت نعمذذذذذل يف ظلهذذذذذا، وأن ننظذذذذذر يف أمذذذذذر 
إضذذفاء تغيذذريات أساسذذية يف هذذذا الشذذأن رغذذم مذذا ينطذذوي عليذذه ذلذذك مذذن أسذذى 

 .وأمل
 

 الرئيسية لألصول الرأسمالية الخطة  
تذذأذن اخلطذذة الرئيسذذية لألصذذول الرأمساليذذة الذذيت وافقذذت عليهذذا اجلمعيذذة   - 205
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بتنفيذذذذ جتديذذذد جممذذذع املقذذذر واملراحذذذل املتبقيذذذة مذذذن تطذذذوير  2002العامذذذة يف عذذذام 
التصذذذذميم. وبنذذذذاء علذذذذى طلذذذذب اجلمعيذذذذة العامذذذذة، يذذذذتم استكشذذذذاف اإلمكانيذذذذات 

البلذد املضذيف، فضذال عذن مسذااات أخذرى مذن  املتاحة مذن حزمذة التمويذل مذن
القطذذذذاعني العذذذذام واخلذذذذاص. وقذذذذد عرضذذذذت مدينذذذذة نيويذذذذورك إنشذذذذاء مبذذذذ  جديذذذذد 
جنذذذويب املقذذذر ليكذذذون موقعذذذا بذذذديال خذذذالل عمليذذذة التجديذذذد ممذذذا يتذذذيح بعذذذد ذلذذذك 
توحيذذذد مكاتذذذب األمذذذم املتحذذذدة املتفرقذذذة حاليذذذا يف منطقذذذة جذذذوار األمانذذذة العامذذذة 

 .ضع ترحيب بالغوهذا العرض السخي مو 
 

 الحالة المادية  
تسذذذتمر االجتاهذذذات املاليذذذة اإلجيابيذذذة الذذذيت شذذذهدها العامذذذان املاضذذذيان.   - 206

ومجيذذع املؤشذذرات الثالثذذة وهذذي النقذذد املتذذاح والذذديون املسذذتحقة للذذدول األعضذذاء 
واملبذذالغ غذذري املدفوعذذة واملسذذتحقة علذذى الذذدول األعضذذاء مذذا زالذذت يف حذذال مذذن 

اذذذذذة اجتاهذذذذذا خاصذذذذذا يشذذذذذري إىل احتمذذذذذال نشذذذذذوء مشذذذذذاكل علذذذذذى التحسذذذذذن إال أن 
الطريذذذق فعذذذدد الذذذدول األعضذذذاء الذذذيت تسذذذدد اشذذذرتاكها يف امليزانيذذذة العاديذذذة كذذذامال 
يقذذل عمذذا شذذهدته السذذنوات السذذابقة عنذذدما كذذان يذذتم إحذذراز تقذذد م مضذذطرد يف 

مذذن الذذذدول  117سذذوى  2002هذذذا الصذذدد. ويف واقذذع األمذذر مل يشذذهد عذذام 
سذذذددت اشذذذرتاكاهتا كاملذذذة يف امليزانيذذة العاديذذذة مبذذذا يعكذذذس نكسذذذة  األعضذذاء الذذذيت

عنذذذذدما كذذذذان العذذذذدد الذذذذذي سذذذذدد  1994خطذذذذرية عذذذذن التقذذذذدم احملذذذذرز بذذذذني عذذذذام 
 141عنذذدما سذذددت  2000دولذذة عضذذو وعذذام  75االشذذرتاكات كاملذذة هذذو 

مذذن الذذذدول األعضذذذاء اشذذذرتاكاهتا كاملذذذة. وهذذذا يعذذذين أن األمذذذر قذذذد ينطذذذوي علذذذى 
 .ز يف امليزانية العاديةوقوع حاالت عج

 
 المساءلة والرقابة  

يعكذذذف مكتذذذب خذذذدمات الرقابذذذة الداخليذذذة علذذذى تعزيذذذز نظذذذم النزاهذذذة   - 207
واألخالقيذذات يف املنظمذذة مذذن خذذالل تبذذين مبذذادرة اختذذذهتا األمذذم املتحذذدة بشذذأن 
النزاهذذذة التنظيميذذذة لزيذذذذادة وعذذذي املذذذذوظفني ومحايذذذة مذذذوارد املنظمذذذذة ومسعتهذذذا. كمذذذذا 

كتذذب قذذدرا أكذذرب مذذن التخطذذيط املذذنظم واملتكامذذل ملهذذام الرقابذذة املكلذذف يهيذذـ امل
هبذذا مذذن خذذالل إطذذاره إلدارة املخذذاطر. ويف حذذدود هذذذا اإلطذذار يذذتم إجذذراء حتليذذل 
للمخذذذذاطر بالنسذذذذبة إىل مجيذذذذع مذذذذن يتعامذذذذل مذذذذع املكتذذذذب مذذذذن إدارات ومكاتذذذذب 

غيلية الذذذيت وصذذذناديق وبذذذرامج مذذذن أجذذذل حتديذذذد وترتيذذذب اجملذذذاالت الربناجميذذذة والتشذذذ
تتسذذم بدرجذذة عاليذذة مذذن التعذذرض ألوجذذه القصذذور أو الغذذش أو اإلهذذدار أو سذذوء 

 .االستعمال
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 الرصد والتقييم وإسداء المشورة  

يف السذذنة املاضذذية قذذدم املكتذذب مشذذورته إىل اإلدارات األخذذرى بشذذأن   - 208
 تغيذذري أسذذاليب عملهذذا وهياكلهذذا التنظيميذذة تنفيذذذا لإلصذذالحات املتواصذذلة علذذى
نطذذذاق األمانذذذة العامذذذة. وعمذذذل املكتذذذب يف تعذذذاون وثيذذذق مذذذع أربعذذذة مذذذن اإلدارات 
واملكاتذذب العميلذذة لذذه فأسذذهم يف تذذأمني اسذذتمرارية وفعاليذذة احللذذول الذذيت يف تبنيهذذا. 
ويف معذذرض اسذذتجابته إىل طلذذب مذذن اجلمعيذذة العامذذة، أجذذرى املكتذذب استعراضذذا 

توصذذية بشذذأن تبسذذيط  17ملفوضذذية األمذذم املتحذذدة حلقذذوق اإلنسذذان  مذذت عنذذه 
 .وتعزيز أنشطة املفوضية وإدارهتا

وخلذ  تقيذيم متعمذذق لشذعبة شذذؤون احمليطذات وقذذانون البحذار التابعذذة   - 209
ملكتذذذب الشذذذذؤون القانونيذذذذة إىل أن الشذذذذعبة اضذذذطلعت بصذذذذورة فعالذذذذة مبسذذذذؤوليات 
األمذذذني العذذذام مبوجذذذب اتفاقيذذذة األمذذذم املتحذذذدة لقذذذانون البحذذذار. وأوصذذذى مكتذذذب 

الرقابذذذة الداخليذذذة بذذذأن تشذذذارك الشذذذعبة بنشذذذاق يف إنشذذذاء آليذذذة التنسذذذيق  خذذذدمات
الدولية اجلديدة اليت طلبتها اجلمعية العامذة لالسذتجابة علذى ،ذو أفضذل للطلذب 
املتزايذذد علذذى املسذذاعدة التقنيذذة مذذن الذذدول األطذذراف يف االتفاقيذذة. وقذذدم مكتذذب 

التنسذيق مذن أجذل إجذراء خدمات الرقابة الداخلية مقرتحذات إىل جلنذة الربنذامج و 
تقيذذذذذيم مواضذذذذذيعي رائذذذذذد يسذذذذذتهدف تقذذذذذدة اسذذذذذتعراض منهجذذذذذي لألنشذذذذذطة الذذذذذيت 

 .تضطلع هبا عدة برامج يف املنظمة تسعى إىل حتقيق مقاصد مشرتكة
 

 إدارة مراجعة الحسابات  
، أجذذرت 2003إىل حزيران/يونيذذه  2002يف الفذذرتة مذذن متوز/يوليذذه   - 210

 5عمليذذذذذذذة مراجعذذذذذذذة، أسذذذذذذذفرت  101ابات شذذذذذذذعبة املراجعذذذذذذذة الداخليذذذذذذذة للحسذذذذذذذ
عمليذذذات منهذذذا عذذذن تقذذذارير ق ذذذدمت إىل اجلمعيذذذة العامذذذة. وأبذذذرزت مراجعذذذة ملراكذذذز 

، مذذثال، احلاجذذة إىل التعجيذذل بذذ جراء (A/57/747) األمذذم املتحذذدة لإلعذذالم
إعذادة تقيذذيم ملفهذوم مراكذذز اإلعذذالم مذن حيذذث فائذذدهتا واسذتمرار مالءمتهذذا. وقذذد 

علذذذذى تشذذذذغيل مراكذذذذز اإلعذذذذالم يف البلذذذذدان املتقدمذذذذة  أنفقذذذذت مذذذذوارد ذات شذذذذأن
النمذذذو، ودعذذذا مكتذذذب خذذذدمات الرقابذذذة الداخليذذذة إىل اختذذذاذ هنذذذج خمتلذذذف وإعذذذادة 
التوجذذذه ،ذذذو البلذذذدان الناميذذذة. وأوصذذذى املكتذذذب  ملذذذة أمذذذور مذذذن بينهذذذا أن تعيذذذد 
إدارة شذذؤون اإلعذذالم تقيذذيم واسذذتكمال أهذذداف واسذذرتاتيجيات مراكذذز اإلعذذالم، 

ت اإلدارة بالفعذذذذذل يف تنفيذذذذذ كثذذذذذري مذذذذذن هذذذذذه التوصذذذذذيات. وفحصذذذذذت وقذذذذد بذذذذذدأ
 عمليات مراجعة أخرى حالة التوصيات املتعلقذة بتصذفية بعثذات حفذظ السذالم

(A/57/622) وشذذذذذذذراء السذذذذذذذلع واخلذذذذذذذدمات لبعثذذذذذذذات حفذذذذذذذظ السذذذذذذذالم مذذذذذذذن ،
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، والسياسذذذذذذذات (A/57/718) احلكومذذذذذذذات بواسذذذذذذذطة طلبذذذذذذذات التوريذذذذذذذد
 وظفني يف إدارة عمليذذذذات حفذذذذذظ السذذذذالمواإلجذذذذراءات املتعلقذذذذذة بتعيذذذذني املذذذذذ

(A/57/224). 
وفحصذذذت مراجعذذذة أجريذذذت للمعهذذذد الذذذدويل للبحذذذث والتذذذدريب مذذذن   - 211

أجذذذذل النهذذذذوض بذذذذاملرأة قذذذذدرة املعهذذذذد علذذذذى االسذذذذتمرار، ووضذذذذعت جمموعذذذذة مذذذذن 
التوصذذذذذذيات للتصذذذذذذدي للصذذذذذذعوبات املاليذذذذذذة والتشذذذذذذغيلية الذذذذذذيت جياهبهذذذذذذا. وقامذذذذذذت 

الالجئذذذذني، حسذذذب توصذذذية مكتذذذب خذذذذدمات مفوضذذذية األمذذذم املتحذذذدة لشذذذؤون 
الرقابذذذة الداخليذذذة، بتغيذذذري قواعذذذد اتفاقذذذات املشذذذاريع مذذذع املنظمذذذات الدوليذذذة غذذذري 
احلكوميذذذذذذة. وقذذذذذذد أسذذذذذذفر هذذذذذذذا عذذذذذذن مزيذذذذذذد مذذذذذذن املوثوقيذذذذذذة يف املعلومذذذذذذات املاليذذذذذذة 
وإجذذراءات الشذذراء التنافسذذي، فضذذال عذذن مزيذذد مذذن الشذذفافية يف االنفذذاق اخلذذاص 

 .مبوظفي املشاريع
 

 التحقيقات  
تسذذذذتطلع شذذذذعبة التحقيقذذذذات السذذذذبل الكفيلذذذذة مبعاجلذذذذة زيذذذذادة حجذذذذم   - 212

االدعذذذاءات بسذذذوء السذذذلوك، وسذذذوء اإلدارة، وإسذذذاءة اسذذذتغالل السذذذلطة، وتبديذذذد 
، 2002يف املائذذة منهذذا بأهنذذا هامذذة للمنظمذذة يف عذذام  20املذذوارد، الذذيت وصذذف 

طات الوطنيذذة إلنفذذاذ األمذذر الذذذي يرجذذع جزئيذذا إىل الشذذراكات اجلديذذدة مذذع السذذل
القذذذذذانون. ومثذذذذذال ذلذذذذذك أن الشذذذذذعبة قامذذذذذت، يف التحقيقذذذذذات املتعلقذذذذذة بتهريذذذذذب 
الالجئذذني يف شذذرق أفريقيذذا واالسذذتغالل اجلنسذذي يف غذذرب أفريقيذذا، بتنسذذيق فذذرق 
عمذذذذل خمصصذذذذة  لذذذذت، باإلضذذذذافة إىل احملققذذذذني، خذذذذرباء معذذذذارين مذذذذن وكذذذذاالت 

جمذاالت مثذل الطذب وحقذوق  أخرى أو بنذاء علذى اتفاقذات للخدمذة اخلاصذة، يف
اإلنسذذذذذذان ومحايذذذذذذة األطفذذذذذذال والالجئذذذذذذني وإسذذذذذذداء املشذذذذذذورة يف حذذذذذذاالت إسذذذذذذاءة 

 .استعمال القوانني واالعتداء اجلنسي
وقذذد اسذذرتدت الشذذعبة، بالتعذذاون الوثيذذق مذذع مكتذذب مكافحذذة الغذذش   - 213

مليذذذون دوالر كذذذان قذذذد اختلسذذذه أحذذذد كبذذذار  4.2التذذذابع للجنذذذة األوروبيذذذة، مبلذذذغ 
فني السذذذذذابقني يف بعثذذذذذة إدارة األمذذذذذم املتحذذذذذدة املؤقتذذذذذة يف كوسذذذذذوفو. وأدى املذذذذذوظ

التحقيق إىل  ذاح السذلطات األملانيذة يف مقاضذاة هذذا املوظذف يف حزيران/يونيذه 
. ويف باولذذذذذة إلرسذذذذذاء قواعذذذذذد معياريذذذذذة، فذذذذذ ن املذذذذذؤمتر الرابذذذذذع للمحققذذذذذني 2003

األوروبيذة والذذي  الدوليني، الذي استضافه مكتذب مكافحذة الغذش التذابع للجنذة
، أقذذذذر باإلمجذذذذاع املبذذذذادئ التوجيهيذذذذة 2003عقذذذذد يف بروكسذذذذل يف نيسذذذذان/أبريل 

إلجذذذذراء التحقيقذذذذات بواسذذذذطة احملققذذذذني التذذذذابعني للمنظمذذذذات الدوليذذذذة والثنائيذذذذة، 
 .وهي مبادئ قامت الشعبة بصياغتها وتقدميها
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 تعزيز المنظمة  

اء برنذذذذاجمي ملواصذذذذلة التغيذذذذري إن املذذذذربر املنطقذذذذذذذي األساسذذذذي الكذذذذامن ور   - 214
هذذو جعذذل أنشذذطة املنظمذذة تسذذري وفقذذا لألولويذذات الذذيت اتفذذق عليهذذا يف مذذؤمتر قمذذة 

، ب ذذذذذذلت 2003األلفيذذذذذة واملذذذذذؤمترات العامليذذذذذة. وإبذذذذذان النصذذذذذف األول مذذذذذن عذذذذذام 
جهذذذذذود رئيسذذذذذية لكفالذذذذذة أن يتجلذذذذذى هذذذذذذا التسذذذذذاوق مذذذذذع األولويذذذذذات يف امليزانيذذذذذة 

الذذذذذيت سذذذذتقدم إىل اجلمعيذذذذة العامذذذذذة.  2005-2004الربناجميذذذذة لفذذذذرتة السذذذذنتني 
إعذذذادة  2003ويشذذذمل االقذذذرتاح الذذذذي سذذذيعرض علذذذى اجلمعيذذذة يف أواخذذذر عذذذام 

تنظذذذذيم إدارتذذذذذني رئيسذذذذذيتني، اذذذذذا إدارة شذذذذذؤون اجلمعيذذذذذة العامذذذذذة واملذذذذذؤمترات وإدارة 
شذذذذؤون اإلعذذذذالم. وأعتذذذذزم أيضذذذذا إنشذذذذاء قذذذذدرة علذذذذى التخطيذذذذذذط االسرتاتيجذذذذذي يف 

قتصذذذذذذذذذادية واالجتماعيذذذذذذذذذة، وتعزيذذذذذذذذز إدارة مفوضيذذذذذذذذذذذذة حقذذذذذذذذذذذوق إدارة الشذذذذذذذذؤون اال
اإلنسذان، وزيذذادة االسذذتثمار يف حقذذوق اإلنسذان ودعمهذذا علذذى الصذذعيد الذذوطين. 
وتسذذذذذذذذتند هذذذذذذذذذه املقرتحذذذذذذذذات إىل اسذذذذذذذذتثمارات إضذذذذذذذذافية يف تذذذذذذذذدريب املذذذذذذذذوظفني 

 .وتكنولوجيا املعلومات
ذ وهنذذذذاك عذذذذدة جمذذذذاالت وضذذذذعت فيهذذذذا اإلصذذذذالحات موضذذذذع التنفيذذذذ  - 215

الفعلذذذي. فقذذذد بذذذدأت تذذذؤ  أكلهذذذا اجلهذذذود الراميذذذة إىل حتسذذذني خذذذدمات اجلمعيذذذة 
العامذذة عذذن طريذذق حتسذذني ختطذذيط االجتماعذذات والوثذذائق ذات الصذذلة، وكذذذلك 
األعمذذذذال الراميذذذذة إىل زيذذذذادة تركيذذذذز أنشذذذذطتنا اإلعالميذذذذة. وقذذذذد ع ذذذذزز دور مكتذذذذب 

كامذذذذل جتذذذذذاه املستشذذذذار اخلذذذذاص لشذذذذؤون أفريقيذذذذا لكفالذذذذة اتبذذذذاع هنذذذذج متسذذذذق ومت
مذذداوالت األمذذم املتحذذدة وتقاريرهذذا وجهذذود الذذدعوة الذذيت تقذذوم هبذذا دعمذذا ألفريقيذذا 

 .ومتابعة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا
ويف حذذذذذاالت أخذذذذذرى، جيذذذذذري العمذذذذذل علذذذذذى قذذذذذدم وسذذذذذاق إال أنذذذذذه مل   - 216

يكتمذذل بعذذد. ومثذذال ذلذذك أن اخلطذذط الذذيت تسذذتهدف تعزيذذز اإلجذذراءات املتعلقذذة 
قذذوق اإلنسذذان علذذى املسذذتوى القطذذري، وإيضذذاح األدوار واملسذذؤوليات يف جمذذال س

التعذذذذاون التقذذذذين، واجلهذذذذود الراميذذذذة إىل تبسذذذذيط عمليذذذذة تقذذذذدة التقذذذذارير وإصذذذذدار 
املنشذذورات، والعمذذل الذذذي يضذذطلع بذذذه فريذذق رفيذذع املسذذتوى السذذتعراض العالقذذذة 

يا. وقذذد حققذذذت بذذني املنظمذذة واجملتمذذع املذذدين كلهذذا سذذذوف تتطلذذب عمذذال إضذذاف
الصذذناديق والذذذربامج  احذذا كبذذذريا يف تعزيذذذز آثارهذذا علذذذى الصذذعيد القطذذذري بتطذذذوير 
أدوات الربجمة وامليزنة التعاونية مذن أجذل الربجمذة املشذرتكة وجتميذع املذوارد. وسذيبدأ 

هبذذذذذذذذدف توسذذذذذذذذيع نطذذذذذذذذاق  2003تشذذذذذذذذغيل أدوات الربجمذذذذذذذذة اجلديذذذذذذذذدة يف عذذذذذذذذام 
اجمذذذذا قطريذذذذا قبذذذذل حلذذذذول عذذذذام برن 80اسذذذذتخدامها كذذذذي يشذذذذمل مذذذذا يزيذذذذد علذذذذى 

2006. 
وتتضذذذذذذذمن جمموعذذذذذذذة اإلصذذذذذذذالحات أيضذذذذذذذا عذذذذذذذددا مذذذذذذذن التحسذذذذذذذينات   - 217



 2003 المتحدة، األمم مستخلص حولية

 

92 

 

املنهجيذذذذة يف عمليذذذذة التخطذذذذيط وامليزنذذذذة. وقذذذذد اختذذذذذت خطذذذذوات أوليذذذذة لتحسذذذذني 
وثذذذذذائق امليزانيذذذذذة نفسذذذذذها بتقذذذذذدة عذذذذذروض أقصذذذذذر وأكثذذذذذر اسذذذذذرتاتيجية، ال سذذذذذيما 

كذذذذذزة إلذذذذذذى النتائذذذذذذذج يف مجيذذذذع لعمليذذذذات حفذذذذظ السذذذذالم، وبذذذذ دراو املؤشذذذذرات املرت
اجملذذاالت الربناجميذذة. وسذذرتد األوصذذاف التفصذذيلية للتغذذريات األخذذرى املقرتحذذة يف 

 .تقارير أخرى تقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة واخلمسني
علذذى أن اجلهذذود الراميذذة إىل تعزيذذز املنظمذذة سذذتعتمد يف هنايذذة املطذذاف   - 218

، متعذذددة اجلوانذذب، وحسذذنة اإلدارة. ولقذذد بذذدأت تثمذذر علذذى قذذوى عاملذذة قذذادرة
اآلن التحسذذذذينات الذذذذيت أدخلذذذذت علذذذذى إدارة املذذذذوارد البشذذذذرية عذذذذن طريذذذذق النظذذذذام 
اجلديد للتوظيذف والتنسذيب. وجيذري العمذل قذدما علذى مواصذلة خفذض احلذواجز 
اليت تعرتض سبيل تنقل املذوظفني داخذل مؤسسذات األمذم املتحذدة وفيمذا بينهذا، 

ا يف امليذذدان. وسذذذتتخذ تذذدابري إضذذذافية إلعطذذاء مذذذديري الذذربامج الفرديذذذة وال سذذيم
 .مسؤوليات أكرب يف جمال صنع القرارات

 سادسالفصل ال
 الشراكات  

 االتصاالت
متثذذذل اهلذذذدفان املتالزمذذذان اللذذذذان ذكرهتمذذذا منذذذذ عذذذامني مضذذذيا، لذذذدى   - 219

حتقيذذق رؤيذذة  الشذذروع يف إجذذراء اسذذتعراض شذذامل لعمذذل إدارة شذذؤون اإلعذذالم، يف
مركزة متجددة ومزيد من وضذوح اهلذدف. وقذد وضذع اآلن موضذع التنفيذذ منذوذو 
جديذذذد لعمذذذل اإلدارة وهيكذذذل تنظيمذذذي جديذذذد هلذذذا، وأصذذذبحت األنشذذذطة جممعذذذة 
اآلن جتميعذذذذذا اسذذذذذرتاتيجيا يف ثذذذذذالث شذذذذذعب. فقذذذذذد أنشذذذذذئت شذذذذذعبة لالتصذذذذذاالت 

واضذذذذيع ذات االسذذذذرتاتيجية تتذذذذوىل مسذذذذؤولية وضذذذذع املعلومذذذذات ونشذذذذرها حذذذذول امل
األولويذذذة، وشذذذعبة للتوعيذذذة تقذذذيم الشذذذراكات الداعمذذذة مذذذع اجملتمذذذع املذذذدين، بينمذذذا 
أعيد تنظيم شذعبة األنبذاء ووسذائط اإلعذالم القائمذة مذن أجذل زيذادة قذدرهتا علذى 

 .تقدة األنباء يف حينها بصورة دقيقة وموضوعية ومتوازنة
ريذذذذذذف إدارات والعنصذذذذذر الرئيسذذذذذذي يف منذذذذذذوذو العمذذذذذذل اجلديذذذذذذد هذذذذذذو تع  - 220

حتذذذدد أولوياهتذذذا اخلاصذذذة يف جمذذذال االتصذذذاالت ” زبذذذائن“األمانذذذة العامذذذة بوصذذذفها 
علذذذى أسذذذاس األولويذذذات الذذذيت تضذذذعها اجلمعيذذذة العامذذذة، والذذذيت تتذذذوىل إدارة شذذذؤون 
اإلعالم عندئذ إيصاهلا اسذرتاتيجيا إىل شذو اجلمذاهري املسذتهدفة. ومذو حذددت 

مذذالت تروجييذذة تذذدور حذذول القضذذايا، هذذذه األولويذذات، ف هنذذا تشذذكل األسذذاس حل
وتنفذذذذذ باسذذذذتخدام مجيذذذذع األصذذذذول املوجذذذذودة حتذذذذت تصذذذذرف اإلدارة واملتمثلذذذذة يف 
الوسذذذذذائط اإلعالميذذذذذة، مبذذذذذا يف ذلذذذذذك املطبوعذذذذذات واإلذاعذذذذذة والتلفزيذذذذذون وشذذذذذبكة 
اإلنرتنذذت. كمذذا تسذذتخدم الشذذراكات االسذذرتاتيجية مذذع الذذدول األعضذذاء واجملتمذذع 
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ؤسسذذات األكادمييذذة لنشذذر الرسذذائل، علذذى الصذذعيدين املذذدين والقطذذاع اخلذذاص وامل
الدويل واحمللي معذا، عذن طريذق مراكذز األمذم املتحذدة لإلعذالم. ويف تأييذد واضذح 
لالجتذذذذذذذاه االسذذذذذذذرتاتيجي اجلديذذذذذذذد، رحبذذذذذذذت جلنذذذذذذذة اإلعذذذذذذذالم يف دورهتذذذذذذذا اخلامسذذذذذذذة 

، ب عذذذذذادة تشذذذذذكيل 2003أيار/مذذذذذايو  -والعشذذذذذرين، املعقذذذذذودة يف نيسذذذذذان/أبريل 
اإلعذذذالم، مبذذذا يف ذلذذذك منذذذوذو عملهذذذا اجلديذذذد وهيكلهذذذا التنظيمذذذي  إدارة شذذذؤون

 .اجلديد
وتقذذيم اإلدارة أيضذذا شذذراكات اسذذرتاتيجية مذذع كيانذذات داخذذل منظومذذة   - 221

األمذذم املتحذذدة. وجيذذري وضذذع اسذذرتاتيجية جديذذدة لالتصذذاالت مذذن أجذذل مذذؤمتر 
 القمذذذذذذذذذة العذذذذذذذذذاملي جملتمذذذذذذذذذع املعلومذذذذذذذذذات، املقذذذذذذذذذرر عقذذذذذذذذذده يف جنيذذذذذذذذذف يف كذذذذذذذذذانون

بالتعذذذذذاون مذذذذذع االحتذذذذذاد الذذذذذدويل لالتصذذذذذاالت السذذذذذلكية  2003األول/ديسذذذذذمرب 
والالسذذذذذذلكية. وتعمذذذذذذل اإلدارة أيضذذذذذذا علذذذذذذى إشذذذذذذراك وسذذذذذذائط اإلعذذذذذذالم بوصذذذذذذفها 
أصذذذذحاب املصذذذذلحة يف جمتمذذذذع املعلومذذذذات، والتأكيذذذذد علذذذذى دور حريذذذذة الكذذذذالم 
ا، والصذذحافة. وتتذذوىل اإلدارة، باالشذذرتاك مذذع صذذناعة التلفزيذذون وحكومذذة سويسذذر 

تنظذذذذيم نشذذذذاق مذذذذواز يف مذذذذؤمتر القمذذذذة، هذذذذو املنتذذذذدى العذذذذاملي لوسذذذذائط اإلعذذذذالم 
اإللكرتونيذذذذة، الذذذذذي سذذذذريكز علذذذذى دور وسذذذذائط اإلعذذذذالم اإللكرتونيذذذذة يف جمتمذذذذع 

 .املعلومات
وقذذد أنشذذأت اإلدارة، كجذذزء مذذن اسذذرتاتيجية نشذذطة للتوعيذذة املوجهذذة   - 222

، دائذذذذرة 2002ين/نوفمرب لألطذذذذراف الفاعلذذذذة مذذذذن غذذذذري الذذذذدول، يف تشذذذذرين الثذذذذا
اجملتمذذذع املذذذدين يف شذذذعبة التوعيذذذة، وأناطذذذت هبذذذا إدمذذذاو مجيذذذع الذذذربامج الذذذيت ختذذذدم 
املنظمذذذات غذذذري احلكوميذذذة، واملؤسسذذذات التعليميذذذة وعامذذذة اجلمهذذذور، فضذذذال عذذذن 
إقامذذذذة وتعزيذذذذز شذذذذراكات مذذذذع كيانذذذذات جديذذذذدة، مبذذذذا يف ذلذذذذك تلذذذذك املوجذذذذودة يف 

وم قسذم التوعيذة التثقيفيذة اجلديذد يف تلذك القطاع اخلذاص ووسذائط اإلعذالم. ويقذ
نشذذرة وقذذائع “الذذدائرة بتوجيذذه النذذواتج الرئيسذذية، مبذذا يف ذلذذك أهذذم منشذذوراهتا وهذذو 

املتعذدد الوسذائط، واملشذذروع ” األمذم املتحذدة تعمذل“، وبرنذامج ”األمذم املتحذدة
ة املذذذزود” علذذذى البسذذذاق اإللكذذذرتوين“العذذذاملي للتعلذذذيم والذذذتعلم )احلافلذذذة املدرسذذذية 

بذذأجهزة إيصذذال املعلومذذات( لتلبيذذة احتياجذذات الطلبذذة واملعلمذذني يف سذذائر أرجذذاء 
 .العامل

وال تفتذذذذذأ اإلدارة تتذذذذذذيح للجمذذذذذذاهري علذذذذذذى نطذذذذذاق العذذذذذذامل، عذذذذذذن طريذذذذذذق  - 223
اسذذذتخدام التكنولوجيذذذات اجلديذذذدة، إمكانيذذذة احلصذذذول بصذذذورة فوريذذذة علذذذى آخذذذر 

، حقذذذق موقذذذع األمذذذم 2003شذذذباق/فرباير  5األنبذذذاء عذذذن األمذذذم املتحذذذدة. ويف 
ماليذذني  10املتحذذدة علذذى الشذذبكة إ ذذازا تار يذذا جديذذدا حذذني سذذجل أكثذذر مذذن 

 11.5ساعة. وقد زاد عذدد زيذارات املوقذع مذن أكثذر مذن  24زيارة خالل فرتة 
، 2002مليذذذذذون زيذذذذذارة يف عذذذذذام  1 695إىل حذذذذذوايل  1996مليذذذذذون يف عذذذذذام 
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ميذذع اللغذذات الرمسيذذة. ومنذذذ األمذذر الذذذي يعذذزى جزئيذذا إىل إضذذافة مذذواد إعالميذذة  
وصذذذذذلة إلكرتونيذذذذذة للوثذذذذذائق  28 000، يف تذذذذذوفري 2002شذذذذذهر أيلول/سذذذذذبتمرب 

 .التداولية على نظام الوثائق الرمسية
ويتزايذذد اسذذتخدام األمذذم املتحذذدة للبذذث املباشذذر علذذى الشذذبكة العامليذذة،  - 224

 7أي اإلذاعذذذذذة احليذذذذذة لالجتماعذذذذذات واألحذذذذذداث علذذذذذى شذذذذذبكة اإلنرتنذذذذذت. ويف 
بلذذذذدا البذذذذث املباشذذذذر جللسذذذذة  66مسذذذذتخدم يف  24 000ذار/مذذذذارس، شذذذذهد آ

جملذذذس األمذذذذن بشذذذأن العذذذذراق علذذذى الشذذذذبكة العامليذذذة، وأمكذذذذن لعذذذدد أكذذذذرب كثذذذذريا 
الوصول إىل صور اجللسذة يف وقذت الحذق. وقذد أضذيف موقذع باللغذة العربيذة إىل 

ألمذذذم املتحذذذدة املذذذوقعني بذذذاللغتني بالفرنسذذذية واالنكليزيذذذة يف مركذذذز األنبذذذاء التذذذابع ل
علذذذذى شذذذذبكة اإلنرتنذذذذت، وجيذذذذري اآلن إعذذذذداد مواقذذذذع باللغذذذذات الرمسيذذذذة األخذذذذرى. 
ويعذذذذد مذذذذن عالمذذذذات  ذذذذاح املركذذذذز تزايذذذذد عذذذذدد املنافذذذذذ اإلخباريذذذذة واملواقذذذذع علذذذذى 
الشذذذبكة الذذذيت تشذذذري إىل دائذذذرة أنبذذذاء األمذذذم املتحذذذدة بوصذذذفها مصذذذدر املذذذواد الذذذيت 

 .تنشرها
تحذذذدة أقذذذدامها بوصذذذفها قنذذذاة هامذذذة مذذذن وقذذذد رسذذذخت إذاعذذذة األمذذذم امل - 225

قنذذذوات وسذذذائط اإلعذذذالم املتعذذذددة التقليديذذذة لإلبذذذالة االسذذذرتاتيجي عذذذن أنشذذذطة 
املنظمذذذذة وشذذذذواغلها للجمذذذذاهري يف كذذذذل منذذذذاطق العذذذذامل. ويذذذذورد استقصذذذذاء أجذذذذري 

مليذذذون شذذذخ  يسذذذتمعون إىل بذذذرامج  133مذذذؤخرا تقذذذديرا بافظذذذا بذذذأن حذذذوايل 
ة يف األسذذذذبوع علذذذذى األقذذذذل باللغذذذذات الرمسيذذذذة إذاعذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة مذذذذرة واحذذذذد

السذذذذذذت، فضذذذذذذال عذذذذذذن اللغتذذذذذذني الربتغاليذذذذذذة والكسذذذذذذواحيلية. ومنذذذذذذذ نيسذذذذذذان/أبريل 
، انضذذذذمت عشذذذذر بطذذذذات تلفزيونيذذذذة رمسيذذذذة شذذذذريكة إىل تلفزيذذذذون األمذذذذم 2003

سذاعة مذن بذرامج األمذم املتحذدة إىل  50املتحدة يف إذاعة براجمذه، فبثذت حذوايل 
 .بليون مشاهد 2،و 
واضذطلعت إدارة شذذؤون اإلعذالم بعذذدد مذذن املبذادرات الراميذذة إىل تعزيذذز  - 226

قذذذذدرات املنظمذذذذذة اإلعالميذذذذة يف بعثاهتذذذذذا حلفذذذذذظ السذذذذالم والبعثذذذذذات السياسذذذذذية يف 
امليذذدان. وجيذذري إعذذداد إجذذراءات تشذذغيل موحذذدة لوحذذدات اإلعذذالم املوجذذودة يف 

سذذالم. ويذذرابط اآلن امليذذدان، وذلذذك بالتعذذاون الوثيذذق مذذع إدارة عمليذذات حفذذظ ال
يف قاعذذدة السذذوقيات يف برينذذديزي، إيطاليذذا، خبذذري إعالمذذي، باالتفذذاق مذذع إدارة 
عمليذذات حفذذذظ السذذالم، مذذذن أجذذذل املسذذاعدة يف تطذذذوير قذذدرة تدريبيذذذة يف جمذذذال 
اإلعذذالم. وأ عذذدت قائمذذة مبذذوظفي اإلعذذالم مذذن أجذذل الذذوزع العاجذذل، كمذذا جيذذري 

ني يف امليذذدان الذذذين ميكذذن وزعهذذم علذذى إعذذداد برنذذامج تذذدرييب للمذذوظفني العذذامل
،ذو عاجذل. وقذد نظمذذت اإلدارة أيضذا إيفذاد أحذد كبذذار مذوظفي اإلعذالم لتقيذذيم 
احلالذذذذذة علذذذذذى أرض الواقذذذذذع يف كذذذذذوت ديفذذذذذوار ولتقذذذذذدة توصذذذذذيات بشذذذذذأن تطذذذذذوير 
وسذذذذائط اإلعذذذذالم احملليذذذذة، اسذذذذت خدمت لتوجيذذذذه اجلهذذذذود اإلقليميذذذذة املشذذذذرتكة بذذذذني 
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 .لقضايا وسائط اإلعالم يف ذلك البلد الوكاالت من أجل التصدي
تعزيذذز األمذذم املتحذذدة: برنذذامج إلجذذراء املزيذذد مذذن “ويف تقريذذري املعنذذون  - 227

، اقرتحذذذت  ترشذذذيد شذذذبكة مراكذذذز األمذذذم املتحذذذدة لإلعذذذالم يف شذذذكل ”التغيذذذريات
بذذذاور إقليميذذذة، بذذذدءا ب قامذذذة بذذذور إلقلذذذيم أوروبذذذا الغربيذذذة. وتتذذذوىل األمانذذذة العامذذذة 

، 2004خطذذذة إلنشذذذاء احملذذذور املقذذذرتح يف أوروبذذذا الغربيذذذة مذذذع بدايذذذة عذذذام تنفيذذذذ 
 .وتقوم بصورة موازية ب غالق تسعة مراكز لإلعالم قائمة يف تلك املنطقة

وكذذذان مذذذن بذذذني املنجذذذزات اجلذذذديرة بالذذذذكر ملكتبذذذة داة ارشذذذولد إعذذذادة  - 228
 7 د شذذذنت يف تصذذذميم الوصذذذلة البينيذذذة إىل قواعذذذد البيانذذذات الرئيسذذذية فيهذذذا، والذذذيت

، وهذي نظذام األمذم املتحذدة للمعلومذات الببليوغرافيذة، الذيت 2003شباق/فرباير 
أصذذذذبحت اآلن أكثذذذذر قذذذذوة وأيسذذذذر علذذذذى البحذذذذث. كمذذذذا جذذذذرى حتذذذذديث أدوات 
مرجعية هامة مثذل فهذرس وثذائق األمذم املتحذدة وصذفحة املذؤمترات واالحتفذاالت 

مذذذذات الببليوغرافيذذذذة الذذذذذي لألمذذذم املتحذذذذدة، ومكنذذذذز نظذذذذام األمذذذذم املتحذذذذدة للمعلو 
آذار/مذذذارس. وقذذذد أصذذذبح النظذذذام إلكرتونيذذذا بالكامذذذل كمذذذا  27د شذذذن رمسيذذذا يف 

 .أصبح متاحا، شأنه شأن الفهرس والصفحة،  ميع اللغات الرمسية الست
ويتمثذذذل أحذذذد التطذذذورات الرئيسذذذية يف مكتبذذذات األمذذذم املتحذذذدة يف مذذذا  - 229

ة التوجيهيذذذذذة لتحذذذذذديث ، مذذذذذن تشذذذذذكيل اللجنذذذذذ2003حذذذذذدث، يف آذار/مذذذذذارس 
مكتبذذذات األمذذذم املتحذذذدة وإدارهتذذذا إدارة متكاملذذذة، برئاسذذذة إدارة شذذذؤون اإلعذذذالم. 
وتسذذذذتهدف هذذذذذه املبذذذذادرة حتقيذذذذق نظذذذذام أحذذذذدث وأكفذذذذأ وأكثذذذذر يسذذذذرا خلذذذذدمات 

 .املكتبات يف سائر أرجاء املنظمة
ويواصل قسذم رسذم اخلذرائط يف اإلدارة تقذدة مسذاعدة تقنيذة قيمذة إىل  - 230
ترسذذيم احلذذدود بذذني إثيوبيذذا وإريرتيذذا يف إعذذدادها لتعيذذني احلذذدود الدوليذذة بذذني  جلنذذة

. كمذذذذذا 2002البلذذذذذدين، عقذذذذذب  احهذذذذذا يف ترسذذذذذيم احلذذذذذدود يف نيسذذذذذان/أبريل 
سذذذذذاعد رسذذذذذامو اخلذذذذذرائط يف األمذذذذذم املتحذذذذذدة اللجنذذذذذة املشذذذذذرتكة بذذذذذني الكذذذذذامريون 

بلذذذدين يف ونيجرييذذذا يف وضذذذع خطذذذة عمذذذل لتعيذذذني احلذذذدود الدوليذذذة بذذذني هذذذذين ال
. علذذذى أن هذذذذا القسذذذم سذذذينقل إىل إدارة عمليذذذات حفذذذظ 2003شذذذباق/فرباير 
 .2004السالم يف عام 

 

 صندوق األمم المتحدة للشراكات الدولية  
مكذذذذذن عذذذذذن طريذذذذذق الشذذذذذراكة الناجحذذذذذة بذذذذذني صذذذذذندوق األمذذذذذم املتحذذذذذدة  - 231

مليذذذون دوالر، حذذذو  489للشذذذراكات الدوليذذذة ومؤسسذذذة األمذذذم املتحذذذدة برجمذذذة 
مشذذذروعا علذذذى نطذذذاق العذذذامل يف  251، لذذذذ 2002كذذذانون األول/ديسذذذمرب   31

أربعذذذة جمذذذاالت برناجميذذذة رئيسذذذية هذذذي صذذذحة الطفذذذل؛ والسذذذكان واملذذذرأة؛ والبيئذذذة؛ 
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والسذذذذالم واألمذذذذن وحقذذذذوق اإلنسذذذذان. وقذذذذدمت هيئذذذذات ما،ذذذذة أخذذذذرى، متعذذذذددة 
مج مليذذون دوالر للذذربا 175األطذذراف وثنائيذذة، متذذويال إضذذافيا بلذذغ مذذا يقذذرب مذذن 

 .واملشاريع اليت يدعمها صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية واملؤسسية
مكذذذذذن عذذذذذن طريذذذذذق الشذذذذذراكة الناجحذذذذذة بذذذذذني صذذذذذندوق األمذذذذذم املتحذذذذذدة  - 232

مليذذذون دوالر، حذذذو  489للشذذذراكات الدوليذذذة ومؤسسذذذة األمذذذم املتحذذذدة برجمذذذة 
 مشذذذروعا علذذذى نطذذذاق العذذذامل يف 251، لذذذذ 2002كذذذانون األول/ديسذذذمرب   31

أربعذذذة جمذذذاالت برناجميذذذة رئيسذذذية هذذذي صذذذحة الطفذذذل؛ والسذذذكان واملذذذرأة؛ والبيئذذذة؛ 
والسذذذذالم واألمذذذذن وحقذذذذوق اإلنسذذذذان. وقذذذذدمت هيئذذذذات ما،ذذذذة أخذذذذرى، متعذذذذددة 

مليذذون دوالر للذذربامج  175األطذذراف وثنائيذذة، متذذويال إضذذافيا بلذذغ مذذا يقذذرب مذذن 
 .لية واملؤسسيةواملشاريع اليت يدعمها صندوق األمم املتحدة للشراكات الدو 

وبذذذذرز التنذذذذوع البيولذذذذوجي كمسذذذذألة هلذذذذا أولويذذذذة رئيسذذذذية يف مذذذذؤمتر القمذذذذة  - 233
العذذاملي للتنميذذة املسذذتدامة الذذذي شذذدد علذذى أايذذة تذذوفري وحفذذظ أسذذباب املعيشذذة 
يف اجملتمعذذذذذذات الريفيذذذذذذة الفقذذذذذذرية. وقذذذذذذد أدى التمويذذذذذذل الذذذذذذذي قدمذذذذذذه الصذذذذذذندوق 

ة إىل اختذاذ مبذادرة رئيسذية يف أيار/مذايو واملؤسسة إىل برنامج األمذم املتحذدة للبيئذ
ذذذذذذذذذذذعب املرجانيذذذذذذذذذذذة. ويف  2003 تسذذذذذذذذذذذتهدف وقذذذذذذذذذذذف التذذذذذذذذذذذدهور يف حالذذذذذذذذذذذة الش 

ذذذر الصذذذندوق أيضذذذا إقامذذذة شذذذراكة بذذذني إدارة الشذذذؤون 2002أيلول/سذذذبتمرب  ، يسي
االقتصذذذذادية واالجتماعيذذذذة ومنظمذذذذة شذذذذركات الكهربذذذذاء التابعذذذذة جملموعذذذذة الذذذذدول 

فذذذق رئيسذذية للكهربذذذاء يف اليابذذذان وأوروبذذذا وهذذذي منظمذذذة تضذذم تسذذذعة مرا -السذذبع 
مذذذن أجذذذل العمذذذل سذذذويا لتوسذذذيع نطذذذاق إمكانيذذذة حصذذذول  -وأمريكذذذا الشذذذمالية 
 .الفقراء على الكهرباء

كمذذذا قذذذام الصذذذندوق ب سذذذداء املشذذذورة إىل القطذذذاع اخلذذذاص واملؤسسذذذات   - 234
بشأن الشراكات مع منظومذة األمذم املتحذدة، مبذا يف ذلذك تقذدة اإلرشذاد بشذأن 

لسياسذذذات واإلجذذذراءات واملقرتحذذذات املتعلقذذذة بالسذذذبل االسذذذرتاتيجية الذذذيت تكفذذذل ا
للشذذذذركات واملؤسسذذذذات دعذذذذم األهذذذذداف اإلمنائيذذذذة لأللفيذذذذة. ويعكذذذذف الصذذذذندوق 
أيضا على إقامذة روابذط مذع منظمذات عديذدة تسذتهدف مجذع األمذوال مذن أجذل 

 .قضايا املنظمة
 

 خدمات المشاريع  
األمذذذم املتحذذذدة خلذذذدمات املشذذذاريع ، حصذذذل مكتذذذب 2002يف عذذذام  - 235

ماليذني دوالر حلافظذة مشذاريعه.  509علذى أعمذال جديذدة بلذغ جممذوع قيمتهذا 
وبلغذذذذذت قيمذذذذذة األعمذذذذذال الذذذذذيت يف احلصذذذذذول عليهذذذذذا مذذذذذن برنذذذذذامج األمذذذذذم املتحذذذذذدة 

يف املائذذذذذذذذة، وبلغذذذذذذذذت قيمذذذذذذذذة  66مليذذذذذذذذون دوالر أي بنسذذذذذذذذبة  334.2اإلمنذذذذذذذذائي 
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نذذات أخذذرى يف منظومذذة األمذذم املتحذذدة األعمذذال الذذيت يف احلصذذول عليهذذا مذذن كيا
يف املائذذذذذذذذة. وفيمذذذذذذذذا يتعلذذذذذذذذق سافظذذذذذذذذة  34مليذذذذذذذذون دوالر، أي بنسذذذذذذذذبة  174.9

القذذذذذروض، أوكذذذذذل الصذذذذذندوق الذذذذذدويل للتنميذذذذذة الزراعيذذذذذة إىل املكتذذذذذب مسذذذذذؤوليات 
اإلشذذذراف علذذذى املشذذذاريع وإدارة القذذذروض فيمذذذا يتعلذذذق مبشذذذاريع إضذذذافية عذذذددها 

مليذذذذون دوالر  225ة القذذذذروض إىل مشذذذذروعا ليصذذذذل بذذذذذلك جممذذذذوع حافظذذذذ 14
 .2001مليون دوالر يف عام  328، باملقارنة مببلغ 2002أثناء عام 
وواصذذذذذذل مكتذذذذذذب األمذذذذذذم املتحذذذذذذدة خلذذذذذذدمات املشذذذذذذاريع دعذذذذذذم بذذذذذذرامج  - 236

برنذذذامج األمذذذم املتحذذذدة  -األعمذذذال املتعلقذذذة باأللغذذذام لعمالئذذذه الثالثذذذة الرئيسذذذيني 
عمذذذذال املتعلقذذذذة باأللغذذذذام، ومكتذذذذب األمذذذذم اإلمنذذذذائي، ودائذذذذرة األمذذذذم املتحذذذذدة لأل

بلذذذذدا يف أرجذذذذاء العذذذذامل.  18املتحذذذذدة لربنذذذذامج العذذذذراق. وتنفذذذذذ هذذذذذه الذذذذربامج يف 
واتسذذع نطذذاق هذذذا الذذدور كثذذريا أثنذذاء السذذنة مذذع تزايذذد األنشذذطة يف  ذذال العذذراق، 
واملسؤوليات اجلديدة فيمذا يتعلذق بالربنذامج القذائم يف أفغانسذتان، وإعذداد بذرامج 

دة، مذذذذذذن املتوقذذذذذذع أن يتسذذذذذذع نطاقهذذذذذذا، يف مجهوريذذذذذذة الكونغذذذذذذو الدميقراطيذذذذذذة جديذذذذذذ
 .والسودان
مذذذع  2002وبذذدأ تنفيذذذذ شذذذكل جديذذد مذذذن أشذذذكال الشذذراكة يف عذذذام  - 237

، 2003الصذذندوق العذذاملي ملكافحذذة اإليذذدز والسذذل واملالريذذا. ويف نيسذذان/أبريل 
د وكالئذذه عذذنيي الصذذندوق مكتذذب األمذذم املتحذذدة خلذذدمات املشذذاريع بوصذذفه أحذذ

احملليذذذني األربعذذذة احملذذذددين سذذذلفا، ليقذذذدم خذذذدمات اإلدارة ولإلشذذذراف، باإلصذذذالة 
عذذن الصذذندوق، علذذى التنفيذذذ الذذوطين للذذربامج الذذيت ميوهلذذا الصذذندوق. وحذذو اآلن، 
وقذذذذذذذذذع املكتذذذب اتفاقذذذات أو عذذذني  بوصذذذفه وكيذذذل الصذذذندوق احمللذذذي، فيمذذذا يتصذذذل 

ود، والصذذذني، ومنغوليذذذا، واهلنذذذد. وجتذذذري ليشذذذيت، وصذذذربيا واجلبذذذل األسذذذ -بتيمذذذور 
املفاوضذذات للقيذذام بأعمذذال مماثلذذة يف بلذذدان أخذذرى. ويف أمذذاكن أخذذرى، يبحذذث 
املكتذذب خيذذارات املسذذاعدة يف عمليذذات الصذذندوق عذذن طريذذق دعذذم املسذذتفيدين 

 .الرئيسيني من تنفيذ أنشطة املشاريع
شذذذرتك املعذذذين ، عهذذذد برنذذذامج األمذذذم املتحذذذدة امل2003ويف أيار/مذذذايو  - 238

بفذذذريوس نقذذذ  املناعذذذذة البشذذذرية/متالزمة نقذذذ  املناعذذذذة املكتسذذذب )اإليذذذذدز( إىل 
، ”اإليذذذدز يف أفريقيذذذا: سذذذيناريوهات للمسذذذتقبل“املكتذذذب تنفيذذذذ مشذذذروع معنذذذون 

يف إنشذذاؤه ومتويلذذه بشذذراكة مذذع شذذركة شذذل باململكذذة املتحذذدة. ويهذذدف املشذذذروع 
البشذذذذذرية/ اإليذذذذذدز يف أفريقيذذذذذا إىل التصذذذذذدي لتذذذذذأثري وبذذذذذاء فذذذذذريوس نقذذذذذ  املناعذذذذذة 

وتكذذذوين فهذذذم مشذذذرتك للمشذذذكلة. واذذذة أهذذذداف أخذذذرى تتمثذذذل يف املسذذذاعدة يف 
تنشذذذيط اسذذذتجابة واسذذذعة النطذذذاق مذذذن مجيذذذع قطاعذذذات اجملتمذذذع، والقضذذذاء علذذذى 
وصذذذذمة العذذذذار والتمييذذذذز اللذذذذذين يعذذذذاين منهمذذذذا األفذذذذراد الذذذذذين حيملذذذذون الفذذذذريوس. 

يف شذذركة شذذل الدوليذذة هذذذا املشذذروع مذذن  وسذذتدعم شذذعبة تنميذذة األعمذذال العامليذذة
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 .خالل تقدة خربة فنية تقنية واملسااة يف امليزانية
وأحذذد األمثلذذة علذذى اجلمذذع بذذني خذذربة القطذذاع اخلذذاص وأهذذداف األمذذم  - 239

املتحذذذدة برنذذذامج التنميذذذة البشذذذرية بذذذأنغوال التذذذابع لربنذذذامج األمذذذم املتحذذذدة اإلمنذذذائي 
اإليطاليذذذة اخلاصذذذة، ” كذذذوب“عمذذذه مؤسسذذذة والذذذذي يتذذذوىل تنفيذذذذه املكتذذذب وتد

مذذن التعاونيذذات االسذذتهالكية. ويف  200وهذذي احتذذاد مذذايل يضذذم مذذا يزيذذد علذذى 
ظذذذذل هذذذذذا الربنذذذذامج، الذذذذذي يهذذذذدف إىل حتسذذذذني حيذذذذاة األطفذذذذال يف أنغذذذذوال، يف 

طفذذذذل علذذذذى وجبذذذذة يوميذذذذة،  6 000طفذذذذل كمذذذذا حيصذذذذل  100 000حتصذذذذني 
كتذذذب إقامذذذة الصذذذلة بذذذني مؤسسذذذة  دوالرا. وييسذذذر امل 260 715مبيزانيذذذة قذذذدرها 

كذذوب ووكذذاالت التنميذذة االقتصذذادية احملليذذة الذذيت أنشذذأها برنذذامج التنميذذة البشذذرية 
هبدف إيصال النب األنغويل إىل السذوق اإليطاليذة، وإقامذة عالقذات جتاريذة قذادرة 
على االسذتمرار، وإجيذاد تالحذم بذني املسذاعدة اإلمنائيذة والقطذاع اخلذاص. وجيذري 

بذذذذات مماثلذذذذة يف إطذذذذار مشذذذذاريع أخذذذذرى ميوهلذذذذا برنذذذذامج األمذذذذم املتحذذذذدة تنفيذذذذذ ترتي
 .اإلمنائي ومن املقرر أن ينفذها املكتب يف جنوب أفريقيا وموزامبيق

 
 المجتمع المدني والشراكات التجارية  

تعزيذذز األمذذم املتحذذدة: برنذذامج إلجذذراء املزيذذد مذذن “يف تقريذذري املعنذذون  - 240
شذذراك القطذذاع اخلذذاص كجانذذب مذذن جوانذذب عمليذذة ، أبذذرزت  أايذذة إ”التغيذذريات

إصذذالح األمذذم املتحذذدة، وأعلنذذت أنذذين سأشذذكل فريقذذا مذذن الشخصذذيات البذذارزة 
الذذيت متثذذل جمموعذذة متنوعذذة مذذن وجهذذات النظذذر واخلذذربات السذذتعراض املمارسذذات 
املاضذذذذية واحلاليذذذذة والتوصذذذذية ب دخذذذذال حتسذذذذينات مذذذذن أجذذذذل جعذذذذل التفاعذذذذل بذذذذني 

، عينذت 2003املتحذدة أكثذر جذدوى. ويف شذباق/فرباير  اجملتمذع املذدين واألمذم
فرينانذذذذذدو إنريكيذذذذذه كذذذذذاردوزو، الذذذذذرئيس السذذذذذابق للربازيذذذذذل، رئيسذذذذذا للفريذذذذذق الرفيذذذذذع 

شخصذذذا هلذذذم خذذذربات منوعذذذة  12املسذذذتوى املعذذذين بذذذاجملتمع املذذذدين، الذذذذي يضذذذم 
 .بالقطاعني احلكومي وغري احلكومي

جمموعذذذذذة مذذذذذن التوصذذذذذيات واملهمذذذذذة الرئيسذذذذذية هلذذذذذذا الفريذذذذذق هذذذذذي وضذذذذذع  - 241
العمليذذة حذذول الكيفيذذة الذذيت ميكذذن هبذذا حتسذذني عالقذذة املنظمذذة مذذع اجملتمذذع املذذدين 
والقطذذذذاع اخلذذذذاص والربملانذذذذات. وسذذذذيحدد هذذذذذا الفريذذذذق، بصذذذذفة خاصذذذذة، أفضذذذذل 
املمارسذذذات يف املنظمذذذة واملنظمذذذات الدوليذذذة هبذذذدف تعيذذذني طذذذرق جديذذذدة أفضذذذل 

يذق أيضذا السذبل الذيت ميكذن هبذا تيسذري للتفاعل مع اجملتمع املذدين. وسذيبحث الفر 
اشذذذذرتاك األطذذذذراف الفاعلذذذذة يف اجملتمذذذذع املذذذذدين مذذذذن البلذذذذدان الناميذذذذة. وقذذذذد وافذذذذق 

حزيران/يونيذذذذذه  3و  2الفريذذذذذق، يف اجتماعذذذذذه األول املعقذذذذذود يف نيويذذذذذورك يذذذذذومي 
، علذذذذذى برنذذذذذامج عمذذذذذل يشذذذذذدد علذذذذذذى انتهذذذذذاو عمليذذذذذة مفتوحذذذذذة شذذذذذذفافة 2003
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 .2004ه النهائي يف نيسان/أبريل تشاورية. وسيقدم الفريق تقرير 
وقذذد أقامذذت املنظمذذة يف العذذام املاضذذي عذذدة شذذراكات جديذذدة. وكذذذان  - 242

هذا ابتكارا هاما من االبتكذارات الذيت متخذض عنهذا مذؤمتر القمذة العذاملي للتنميذة 
شذذراكة بواسذذطة جمموعذذة  200املسذذتدامة، الذذذي أ نشذذئت خاللذذه مذذا يزيذذد علذذى 

صذلحة، مبذا فذيهم وكذاالت وصذناديق وبذرامج شذو منوعة عريضة من أصحاب امل
داخذذذل املنظومذذذة. وكذذذان اهلذذذدف مذذذن هذذذذه الشذذذراكات حتقيذذذق التنميذذذة املسذذذتدامة 
بوسذذذائل خمتلفذذذذة مثذذذذل بنذذذذاء القذذذذدرات والتعلذذذذيم وحتسذذذذني إمكانيذذذذة احلصذذذذول علذذذذى 
املعلومذذذات. وجيذذذب علذذذى املنظمذذذة ضذذذمان أن تكلذذذل هذذذذه الشذذذراكات بالنجذذذاح 

زامذذذذات الذذذذيت يف التعهذذذذد هبذذذذا يف مذذذذؤمتر القمذذذذة موضذذذذع وتسذذذذاعد علذذذذى وضذذذذع االلت
 .التنفيذ الفعال

وقذذذد واصذذذذلت املنظمذذذذة تعزيذذذز شذذذذراكتها مذذذذع القطذذذاع اخلذذذذاص. وخذذذذالل  - 243
االتفذذذاق “الفذذذرتة املشذذذمولة هبذذذذا التقريذذذر، تضذذذاعف عذذذدد الشذذذركات املشذذذاركة يف 

شذذركة، يوجذذد أكثذذر مذذن  1 000إىل مذذا يزيذذد علذذى  500مذذن حذذوايل ” العذذاملي
فها يف بلذذذدان ناميذذذة يف مجيذذذع منذذذاطق العذذذامل. ويف الوقذذذت نفسذذذه، فقذذذد بذذذدأ نصذذذ

بلذذذذدا، سيذذذذذث بلذذذذغ عذذذذدد البلذذذذدان الذذذذيت ضذذذذذرب  14تنفيذذذذذ االتفذذذذاق العذذذذاملي يف 
بلذذذذدا. وفضذذذذال عذذذذن ذلذذذذك، فقذذذذد  50االتفذذذذاق العذذذذاملي جذذذذذوره فيهذذذذا أكثذذذذر مذذذذن 

 ر حذذذذب بانضذذذذمام منظمذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة للتنميذذذذة الصذذذذناعية )اليونيذذذذدو( عضذذذذوا
إضذذافيا يف اجملموعذذة األساسذذية مذذن الوكذذاالت األعضذذاء يف االتفذذاق العذذاملي، الذذيت 
تتذذذألف مذذذن مفوضذذذية األمذذذم املتحذذذدة حلقذذذوق اإلنسذذذان ومنظمذذذة العمذذذل الدوليذذذة 
وبرنذذذامج األمذذذم املتحذذذدة اإلمنذذذائي وبرنذذذامج األمذذذم املتحذذذدة للبيئذذذة. وتذذذدعم هذذذذه 

عذذن طريذق تذذوفري مذذواد تدريبيذذة اجملموعذة األساسذذية مذذن الوكذاالت االتفذذاق العذذاملي 
بشذذأن مبادئذذه ودعذذم أنشذذطة التوعيذذة اخلاصذذة بذذه. وتتذذوىل اليونيذذدو املسذذؤولية عذذن 

 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم
، اعتمذذذذذذذد االتفذذذذذذذاق العذذذذذذذاملي هنجذذذذذذذا 2003ويف كذذذذذذذانون الثاين/ينذذذذذذذاير  - 244

 اسذذذذرتاتيجيا جديذذذذذدا إلجذذذذراء عملياتذذذذذه يطلذذذذب مبوجبذذذذذه مذذذذن الشذذذذذركات أن تنشذذذذذر
يف تقاريرهذذذا السذذذنوية أو غريهذذذا مذذذن التقذذذارير البذذذارزة مذذذن ” رسذذذالة عذذذن التقذذذدم“

أجذذذل زيذذذذادة الشذذذذفافية واملسذذذذاءلة العامذذذذة. ويتمثذذذل عنصذذذذر هذذذذام مذذذذن هذذذذذا الذذذذنهج 
االسذذرتاتيجي يف تركيذذذزه علذذذى احلذذذوارات املتعلقذذة بالسياسذذذات، الذذذيت جتذذذري داخذذذل 

ل يف اجملذاالت الذذيت منتذديات أصذحاب املصذلحة املتعذددين للتعذذرف علذى املشذاك
هتذذذذم اجملتمذذذذع الذذذذدويل والتصذذذذدي هلذذذذا. وخذذذذالل الفذذذذرتة املشذذذذمولة بذذذذالتقرير، أجذذذذرى 
االتفذذذاق العذذذاملي حذذذوارات حذذذول السياسذذذات بشذذذأن األعمذذذال التجاريذذذة والتنميذذذة 

؛ وفذذذذريوس نقذذذذ  املناعذذذذة البشذذذذرية/اإليدز يف أمذذذذاكن 2002املسذذذذتدامة يف عذذذذام 
، ضذذذذذذذمت 2003اكات يف عذذذذذذذام العمذذذذذذذل، وإدارة سلسذذذذذذذلة اإلمذذذذذذذدادات والشذذذذذذذر 
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مشذذرتكني مذذن األعمذذال التجاريذذة والقذذوى العاملذذة واجملتمذذع املذذدين. وقذذد أسذذفرت 
هذذذذذذه احلذذذذذوارات عذذذذذن مبذذذذذادرات مشذذذذذرتكة مثذذذذذل وضذذذذذع وتطبيذذذذذق دليذذذذذل لألعمذذذذذال 
التجاريذذة ملسذذذاعدة الشذذذركات علذذى ضذذذمان أال يسذذذهم سذذلوكها بصذذذورة سذذذلبية يف 

الكيفيذذذذة الذذذذيت ميكذذذذن هبذذذذا  النزاعذذذذات؛ وجمموعذذذذة مشذذذذرتكة مذذذذن التوصذذذذيات حذذذذول
للشذذركات واملنظمذذات غذذري احلكوميذذة واحلكومذذات واملنظمذذات احلكوميذذة الدوليذذة 
أن تسذذهم يف زيذذادة الشذذفافية وأن تسذذذاعد يف مكافحذذة الفسذذاد؛ ومبذذادرة بشذذذأن 
تعزيذذذذذز الذذذذذوعي فيمذذذذذا يتعلذذذذذق بفذذذذذريوس نقذذذذذ  املناعذذذذذة البشذذذذذرية/اإليدز يف أمذذذذذاكن 

شذذذجيع التجذذذارة املسذذذتدامة يف أقذذذل البلذذذدان العمذذذل. وشذذذنت يف أفريقيذذذا مبذذذادرة لت
منذذذذذوا يف العذذذذذامل، ووضذذذذذعت خطذذذذذط للقيذذذذذام بأنشذذذذذطة يف هذذذذذذا الصذذذذذدد يف أنغذذذذذوال 
وبذذنغالديش وكمبوديذذا ومدغشذذقر. وجتمذذع هذذذه املبذذادرة الشذذركات مذذع أصذذحاب 
املصذذلحة اآلخذذذرين كذذي يتعرفذذذوا يف أقذذل البلذذذدان منذذوا علذذذى الفذذرص التجاريذذذة الذذذيت 

السذذذتمرار والذذذيت سذذذوف تصذذذمم بطذذذرق تكفذذذل مسذذذاعدة ميكذذذن أن تكذذذون قابلذذذة ل
 .املؤسسات احمللية الصغرية واملتوسطة احلجم

وجيذذذذذب علذذذذذى املنظمذذذذذة أن تواصذذذذذل إعطذذذذذاء االتفذذذذذاق العذذذذذاملي الفرصذذذذذة  - 245
اإلبداعيذذة الذذيت حيتاجهذذا كذذي ينمذذو، متكينذذا لذذه مذذن بلذذوة هدفذذه يف املسذذاعدة علذذى 

كفالذذذذذة أن حتذذذذذدث اسذذذذذرتاتيجية إجيذذذذذاد اقتصذذذذذاد عذذذذذاملي أكثذذذذذر اسذذذذذتدامة و ذذذذذوال ول
 .، أثرا ذا شأن”رسالة عن التقدم“االتفاق اجلديدة، 

 
 الخالصة  

إن سذذذذنة واحذذذذدة يف منظذذذذور التجربذذذذة البشذذذذرية تعذذذذد حلظذذذذة عذذذذابرة. ولذذذذن  - 246
يتسذذذ  ملهلذذذة مذذذن الوقذذذت إصذذذدار أيذذذة أحكذذذام هنائيذذذة بشذذذأن الكثذذذري مذذذن أنشذذذطة 

تسذذذهم يف االسذذذتقرار والتقذذذدم  األمذذذم املتحذذذدة. غذذذري أنذذذه مذذذن اجللذذذي أن املنظمذذذة
علذذى الصذذعيد الذذدويل بطذذرق إجيابيذذة وعمليذذة وأهنذذا حتذذدث تغيذذريا حقيقيذذا يف حيذذاة 

 .البشر يف سائر أرجاء العامل
ويذذذدل سذذذجل أنشذذذطة األمذذذم املتحذذذدة علذذذى أن املنظومذذذة تتسذذذم مبرونذذذة  - 247

فائقذذة. وسذذيكون لزامذذا علذذى املنظمذذة أن حتذذافظ علذذى قذذدرهتا علذذى التكيذذف مذذع 
لتحذذذديات اجلديذذذدة والظذذذروف العامليذذذة املسذذذتجدة، مذذذع بقائهذذذا ملتزمذذذة مبقاصذذذد ا

 .امليثاق ومبادئه
وعلذذذى الذذذرغم ممذذذا يشذذذوب األمذذذم املتحذذذدة مذذذن سذذذلبيات، ف هنذذذا ال تذذذزال  - 248

جتسذذذذد آمذذذذال شذذذذذعوب العذذذذامل يف عذذذذذامل يسذذذذوده السذذذذالم والعذذذذذدل. وخليذذذذق هبذذذذذذا 
سذهم يف حتسذني تفهذم الذدور االستعراض ألعمذال املنظمذة يف العذام املاضذي أن ي

الذذذذي تؤديذذذه األمذذذم املتحذذذدة يف الشذذذؤون العامليذذذة، وال سذذذيما بوصذذذفها أداة فعالذذذة 
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 .للتعاون الدويل
 
 
 
 

 
 الجزء األول

 قضايا سياسية وأمنية
 

 الفصل األول
 السلم واألمن الدوليين

 
ال السلم واألمن الدوليني. تركيز اهتمام العامل على ، بشكل خاص، عام التحديات الصعبة لألمم املتحدة يف جم2003لقد كان العام 

 إعالن احلرب يف العراق وتداعياهتا واليت أدت إىل انقسامات واختالفات عميقة يف اجملتمع الدويلي، واختبارمي قاس ملبدأ األمن اجلماعيي 
يسمرب، رحيبت اجلمعية العامية بقيام األمني العام وصالبة املنظمة، وتسبب يف طرح األسئلة بشأن أاية األمم املتحدة. ويف كانون األول/د

ل ب نشاء فريق رفيع املستوى معيني بالتهديدات والتحديات والتغيري، والذي كان هدفه تقدة التوصيات باختاذ التدابري لضمان فعالية العم
 ألجهزة الرئيسية لألمم املتحدة.اجلماعيي وذلك على أساس إجراء تقييم للنهج احلاليية، واألدوات واآلليات مبا يف ذلك ا

فيه يناير اعتمد كانون الثاين/عقد جملس األمن اجتماعا رفيع املستوى يف  . و للسالم واألمن هتديد رئيسيي  بتشكيل استمر اإلرهاب الدويلي 
 هاب على مدار العام.عمل جلنة مكافحة اإلر  أيضاف  اجمللس ضد اإلرهاب. وسث اجملتمع الدويلي  حشدإعالنا يهدف إىل تعزيز اجمللس 

، أكدت هيوليمتوز/رتكيز على منع وتسوية النزاعات وتقدة املساعدة إىل البلدان اخلارجة من الصراع. يف المن اجمللس واجلمعية  واصل كل  
يف متابعة و . اجلمعية على أاية وجود اسرتاتيجية شاملة ومتماسكة ملنع نشوب الصراعات واعتمدت توصيات األمني العام يف هذا الصدد

يف سياق و يف منع نشوب الصراعات املسلحة.  حول دور اجملتمع املديني  اف مفتوح اف تفاعليي  اف سبتمرب حوار أيلول/ هلذا القرار، عقدت اجلمعية، يف
لع اجمللس اخلام. واطي اس بيع امل صدار الشهادات لتنظيماعتماد عملية كيمربيل إل بدعماجمللس واجلمعية قام ة ملنع الصراعات، اسرتاتيجية دوليي 

من اجمللس واألمانة العامة اجتماعات رفيعة املستوى مع املنظمات اإلقليمية حول سبل  عات، وعقد كلي از نعلى دوره املستمر يف تسوية ال
 ا بعد الصراع.القضايا املتعلقة بسيادة القانون يف حاالت ميف  نظر اجمللس أيضاف و مواجهة التحديات اجلديدة للسالم واألمن الدوليني. 

 .2003بعثة سياسية وبعثات بناء سالم يف عام  15وحافظت املنظمة على 
بات الرتتياالنتشار السريع و ظام نتعزيز و  ،وتضمنت اجلهود الرامية إىل تبسيط وإدارة عمليات حفظ السالم التابعة للمنظمة على ،و أفضل

يف قاعدة األمم املتحدة للوجستيات يف برينديزي،  النشر االسرتاتيجيي  نو نشاء التدرجيي لنظام خمز إلاالحتياطية ووضع خطة مفصلة ل
يف مجيع أنشطة حفظ السالم  العديد من القضايا املتعلقة سفظ السالم، مبا يف ذلك تعميم مراعاة املنظور اجلنسايني  يف نظر اجمللسو إيطاليا. 

من خطر  واجلهود املبذولة للحدي  س نق  املناعة البشرية / اإليدزفريو وجهود األمانة لوضع سياسة متماسكة لتحقيق هذه الغاية، ودور 
الدور الذي تلعبه و  القضايا املتعلقة سفظ السالم والنظام القانوين الدويلي و ، أو نقلهم للمرض أثناء تأدية املهامقوات حفظ السالم إصابة 

موظفي املساعدة اإلنسانية مم املتحدة و لألقوات حفظ السالم التابعة  سالمة تيف عمليات حفظ السالم. وكاناإلجراءات املتعلقة باأللغام 
من املوظفني الدوليني  22 قتل فيهمم املتحدة يف العراق، واليت تفجري بعثة األحادث يف ضوء  مسألة ذات أولوية، وخاصة املرتبطني هبم

صتها من اجلائزة س عتربي الالعامة  مايو، قررت اجلمعيةأيار/. يف جلرحىا غري ذلك بكثري منلعام، و ل اخلاص لألمني اواحملليني، مبن فيهم املمثي 
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العام اليت أنشأها األمني و لصندوق األمم املتحدة التذكاري جلائزة نوبل للسالم،  العام مسبقاف، األمنيكما قام   ،املالية جلائزة نوبل للسالم
بعثةف األمم املتحدة  ت. وخالل العام، أنشئالذين قتلوا أثناء تأدية الواجب املدنيني تعليم أطفال موظفي األمم املتحدةلتوفري املساعدة املالية ل

، وبلغ عدد 2002يف عام كما  ،13 العاملة ، بلغ عدد البعثات2003واليتها. يف هناية عام أخرى  متيتأكما   حلفظ السالمجديدةف 
 .فرداف  45,815 مم املتحدةدمون حتت قيادة األ الذين األفراد العسكريني والشرطة املدنية 

بشأن إجراءات التشاور مع البلدان  مارس، توصياتمي آذار/اليت اجتمعت يف شهر و مت اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم، قدي 
 وزيادة التعاون مع الرتتيبات اإلقليمية. فظ السالماألمم املتحدة ساملسااة بقوات، والعمل على تعزيز قدرات 

ه يونيحزيران/ 30حو و  2002 هيوليمتوز/ 1 من خالل الفرتة املالية مم املتحدةأللعمليات حفظ السالم لالوضع املايلي اإلجيايبي  واستمري 
بعض تلك الفرتة، اطفض اإلنفاق  بسبب إغالق البعثات وإنشاء بعثة جديدة واحدة فقط خالللتخفيض األنشطة  . ونتيجةف 2003
كما اطفضت االشرتاكات املقررة غري   لفرتة املالية السابقة.ا دوالر يفمليون  2،572مع   ر مقارنةف دوالمليون  2،501إىل  الشيء

ونظرت اجلمعبة يف خمتلف جوانب متويل عمليات حفظ مليار دوالر يف العام السابق.  1,2مليار دوالر، مقارنةف ب  1,1املسددة إىل 
لعمليات، ومتويل قاعدة األمم املتحدة اللوجستيية، وتصفية البعثات املنتهية، والصندزق السيالم، مبا يف ذلك إنشاء حساب  دعممي هلذه ا

وقضايا السيداد االحتياطيي حلفظ السيالم، ومقرتحاتمي لتوحيد حسابات حفظ السالم، وإدارة صناديق حفظ السالم االستئمانية، 
 قضايا املوظفني، مبا يف ذلك سياسات وإجراءات التعيني.واملشرتيات وإدارة املخزون. ونظرت اجلمعية أيضاف يف العديد من 
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 الفصل الثاني

 أفريقيا
 

وكانت  ، ظلت أفريقيا تعاين من الصراعات واالنشقاق السياسي، وال تزال األمم املتحدة تشارك يف البحث عن حلول.2003ويف عام 
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم  -ت الكربى وغرب أفريقيا منطقة البحريا -منطقتان على وجه اخلصوص بور اهتمام األمم املتحدة 

وخالل العام، أوفد جملس األمن بعثات إىل   يف جهود صنع السالم، ف ن الصراعات أثارت التوتر وهددت باالنتشار خارو احلدود الوطنية.
من بغية منع وقوع أعمال عدائية أخرى، كما فعلت كال اإلقليمني. ونظر اجمللس أيضا يف أسباب الصراع يف أفريقيا وسبل تعزيز السلم واأل

وأرسل األمني العام أيضا بعثة متعددة التخصصات إىل بلدان منطقة البحريات الكربى يف جهد متجدد لدفع عملية السالم  اجلمعية العامة.
دت البعثة أن أزمة احلكم وانتشار الفقر اا ووج إىل األمام والتحقيق يف إمكانية اتباع هنج شامل ومتكامل إزاء السالم واألمن والتنمية.

 السببان الرئيسيان للصراع يف تلك املنطقة.
لعام، ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، تكثف القتال بني العديد من امليليشيات املسلحة، اليت كانت حتالفاهتا تتغري باستمرار، يف بداية ا

التقدم احملرز ،و إنشاء حكومة انتقالية مدهتا سنتان تفضي إىل إنشاء حكومة وطنية على  2002على الرغم من عالمات يف أواخر عام 
وأدى وجود قوات أجنبية يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، موقع معظم القتال، إىل زيادة تعقيد احلالة املتوترة أصال وهدد  انتخابات.

دة، اليت زادت حجم مهمتها يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل ما يقرب من ومع ذلك، واصلت األمم املتح استقرار املنطقة بأسرها.
ويف نيسان / أبريل، وقع املشاركون يف احلوار بني األطراف الكونغولية على وثيقة ختامية  جندي، وغريها من جهود الوساطة. 11000

وكما اتفق الطرفان، ظل الرئيس جوزيف كابيال  ار احلكومة االنتقالية.تؤيد تدابري استعادة السالم والسيادة الوطنية، واالتفاق على تنفيذ إط
وبدأت عملية إلحالل السالم يف شرق مجهورية الكونغو  يف منصبه عندما شكلت حكومة جديدة وسحبت بعض القوات األجنبية.

ت السياسية للحكومة االنتقالية عملها يف وبدأت املؤسسا الدميقراطية، ووافقت األطراف على خطة لتجميع قواهتا وجتريدها من السالح.
 ، على الرغم من أن التقدم ظل بطيئا.2003أواخر عام 

وواصل االحتاد األفريقي إيفاد بعثة  .2003وشهدت حكومة بوروندي االنتقالية انتقاال سلميا للسلطة على مستوى رئيس الدولة يف عام 
، وال يزال مكتب األمم املتحدة يف بوروندي يؤدي دورا يف عملية السالم، اليت إىل بوروندي لإلشراف على اتفاقات وقف إطالق النار

 تضمنت موافقة معظم األحزاب السياسية على تقاسم السلطة واألمن والدفاع.

لسالم يف ، أعربت احلكومة عن تصميمها على إحالل ا1994ويف رواندا، اليت ما زالت تعاين من آثار اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف عام 
وأجريت انتخابات رئاسية  البلد عن طريق املصاحلة وتقدة املتطرفني الذين يتحملون أكرب مسؤولية عن اإلبادة اجلماعية إىل العدالة.

 وعاد عدد من املقاتلني السابقني من مجهورية الكونغو الدميقراطية خالل العام. وبرملانية، وكانت يف معظمها منظمة.

وقد نظمت  هورية أفريقيا الوسطى إىل قلب خطط إجراء حوار وطين يف ظل الرئيس املنتخب فيليكس باتاسي.وأدى انقالب يف مج
ى إجراء السلطات اجلديدة، بقيادة اجلنرال فرانسوا بوزيزيه، يف إطار فرتة انتقالية، حوارا وطنيا  ل مجيع اآلراء السياسية، وأعلنت عزمها عل

 .2004انتخابات وطنية يف أواخر عام 

واستمرت الصراعات يف غرب أفريقيا، وهدد القتال املتزامن يف كوت ديفوار وليربيا وسرياليون باستقرار املنطقة بأسرها، وكذلك حركة 
وشاركت األمم املتحدة واالحتاد األفريقي  امليليشيات املسلحة واألفراد بني البلدان سعيا إىل اللجوء أو النهب و / أو العمل كمرتزقة .

 بيساو. -اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األورويب يف جهود الوساطة يف تلك البلدان ويف غينيا و 

ماركوسي، فرنسا، بشأن آلية لتقاسم السلطة  -وتوصلت الفصائل السياسية يف كوت ديفوار إىل اتفاق يف كانون الثاين / يناير وقع يف لينا 
وقد استولت احلركات املتمردة الرئيسية الثالث )القوات اجلديدة( على  وى تقدم ضئيل يف تنفيذ أحكامه.حتكم البلد، ولكن مل حيرز س

ويف أيار / مايو، أنشأ جملس األمن بعثة األمم املتحدة يف كوت  النصف الشمايل من البلد واحتفظت احلكومة بالسيطرة على اجلنوب.
لتكملة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والقوات الفرنسية اليت كانت تعمل بالفعل   جنديا، 255ديفوار، اليت يبلغ قوامها األويل 

ويف أيار / مايو، انسحبت أحزاب املعارضة من حكومة املصاحلة الوطنية واستؤنف القتال؛ بيد أن عملية السالم  كحفظة حلفظ السالم.
انبان على استئناف نزع سالح القوات وتسرحيها، وانضمت املعارضة مرة أخرى توقفت مرة أخرى يف كانون األول / ديسمرب عندما اتفق اجل

 إىل احلكومة.
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 ويف ليبرييا، سيطرت حركات التمرد على ،و ثلثي البالد، وأرجئت االنتخابات اليت كان مقررا إجراؤها يف تشرين األول / أكتوبر حو عام
ن احلكومة قد وقعت اتفاق وقف إطالق النار يف حزيران / يونيه ومجاعتني وعلى الرغم من أ بسبب استئناف احلرب األهلية. 2004

أرسلت اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا قوة طليعة  متمردتني، فقد سرعان ما انتهكت، ووقعت ليربيا يف دورة جديدة من العنف.
تشرين األول / أكتوبر، قامت بعثة األمم املتحدة يف  7 حلفظ السالم إىل البلد يف آب / أغسطس، أعقبتها قوة متعددة اجلنسيات، ويف

وعقب رحيل الرئيس تشارلز تايلور من البلد، وقعت احلكومة اتفاقا للسالم، ومجاعتني متمردتني،  ليربيا، اليت أنشأها جملس األمن، القوات.
لول هناية العام، أنشئت بعض آليات تنفيذه، ولكن وس وأحزاب سياسية، وقادة اجملتمع املدين، تن  على إنشاء حكومة انتقالية وطنية.

 اجلماعات املسلحة مل متتثل بعد لشروطها.

حيث واصلت احلكومة، بعد عشر سنوات من احلرب األهلية، نزع سالح املقاتلني السابقني  2003وظلت سرياليون هادئة نسبيا يف عام 
ري لقياس انسحاب قوات حفظ السالم التابعة لبعثة األمم املتحدة يف وبعد أن وضع جملس األمن معاي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع.

واستمر القتال على طول احلدود  جندي سلول هناية العام. 11 500جندي إىل  16 000سرياليون، وافق على ختفيض البعثة من ،و 
 اليون، مما يهدد األمن على اجلانب السرياليوين من احلدود.بني سرياليون وليربيا، وأدى القتال يف ليربيا إىل فرار اآلالف من الالجئني إىل سري 

وبذلت احلكومة جهودا للحد من التوترات داخليا، وال سيما ب نشاء بكمة خاصة حملاكمة جرائم احلرب واستعادة السيطرة على تعدين 
 املاس.

واهتم زعماء املعارضة احلكومة باختاذ قرارات تعسفية، . 2003بيساو يف عام  -تدهورت احلالة السياسية واالقتصادية اخلطرية يف غينيا 
وأدى االنقالب غري العنيف الذي قاده اجليش إىل قلب احلكومة يف أيلول  وفرض قيود على وسائط اإلعالم ومضايقة املعارضني السياسيني.

شهرا على  18أشهر و  6رئاسية يف غضون ويف التوصل إىل اتفاق بشأن حكومة انتقالية تعهدت ب جراء انتخابات تشريعية و  سبتمرب. /
 التوايل.

بشأن وقف إطالق النار  2000وواصلت األمم املتحدة التوسط يف النزاع احلدودي بني إريرتيا وإثيوبيا ويف رصد تنفيذ اتفاقات اجلزائر لعام 
وعرض على  على ترسيم احلدود. 2003، ركزت اجلهود يف عام 2002وعقب االنتهاء من وضع احلدود يف عام  وحل مسألة احلدود.

دود، اجلانبني خرائط للحدود احملددة وطلبوا إبداء تعليقاهتم. وقد استجوبت إثيوبيا، اليت كانت قد قبلت يف السابق قرار تعيني احلدود، احل
ى الرغم من وجود بعض القيود وظلت احلالة على األرض هادئة، عل مما جيعل الطريق إىل إحراز تقدم يف املستقبل غري واضح يف هناية العام.

 على حركة بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريرتيا. وأحرز تقدم يف اإلفراو عن بقية أسرى احلرب.

يف مؤمتر إلدوريت )كينيا(، املشاركة يف املناقشات املتعلقة  2002وواصلت أطراف عملية املصاحلة الوطنية يف الصومال، اليت بدأت يف عام 
وواصلت أطراف عملية املصاحلة  ل احلكم االحتادي وإقرار وقف إطالق النار؛ ظلت األمم املتحدة تشارك يف املناقشات.ب نشاء هياك

يف مؤمتر إلدوريت )كينيا(، املشاركة يف املناقشات املتعلقة ب نشاء هياكل احلكم االحتادي  2002الوطنية يف الصومال، اليت بدأت يف عام 
ومع ذلك، استمر القتال يف أجزاء من الصومال، وال سيما يف  ؛ ظلت األمم املتحدة تشارك يف املناقشات.وإقرار وقف إطالق النار

 مقديشيو وبايدوا، مما أدى إىل عرقلة املطارات واملوانـ، مما أدى إىل إبطاء إيصال املعونة اإلنسانية.

ربية، من شأنه أن مينح الشعب احلق يف تقرير مصري اإلقليم عن وقد واصلت األمم املتحدة بذل جهودها إلجراء استفتاء يف الصحراء الغ
وقد اختذت حكومة املغرب واجلبهة الشعبية لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذهب  طريق انتخاب إما االستقالل أو االندماو مع املغرب.

خصي لألمني العام اخلروو من املأزق على شكل أي ، حاول املبعوث الش2003ويف عام  .1990)البوليساريو( قرارا ب جراء استفتاء عام 
 وقد قبلت جبهة البوليساريو اخلطة يف هناية املطاف، ولكن املغرب مل يعط ردا هنائيا بنهاية العام. حكومة مقبلة باقرتاح خطة سالم جديدة.

ملف فردي لألشخاص الذين تقدموا بطلبات  145 000وأ زت جلنة حتديد اهلوية أعماهلا املتعلقة باألرشفة اإللكرتونية ملا يقرب من 
 آخرين يف االحتجاز. 600أسري حرب مغربيا واستمرت يف احتجاز  643وخالل العام، أصدرت بوليساريو  إلدراجهم يف قائمة الناخبني.

يع على مذكرة تفاهم أهنا كانت على طريق االنتعاش السياسي واالجتماعي واالقتصادي على إثر التوق 2003وقد أثبتت أنغوال يف عام 
بشأن هيكل  2003. وقد أجرى اجلانبان مناقشات يف عام 2002بني احلكومة واالحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال )يونيتا( يف عام 

. 2004احلكومة اجلديدة، ويف التوصل إىل اتفاق بشأن إطار أساسي. وأعلنت احلكومة أن االنتخابات العامة املقبلة ستجرى يف عام 
سؤولية عن وأفاد األمني العام بأن بعثة األمم املتحدة يف أنغوال قد أ زت واليتها السياسية وأوصت بأن يتوىل املنسق املقيم لألمم املتحدة امل

 أنشطة منظومة األمم املتحدة يف أنغوال.
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تحرير السودان / اجليش الشعيب لتحرير السودان، على ويف السودان، حتسنت احلالة بعد توقيع احلكومة واجملموعة املتمردة، احلركة الشعبية ل
، الذي ين  على االستقالل الذا  يف منطقة احلركة الشعبية / اجليش الشعيب لتحرير السودان يف 2002بروتوكول ماشاكوس يف عام 

ازدادت املساعدة اإلنسانية؛  ،2003اجلنوب ملدة ستة وعلى إجراء مفاوضات بشأن وقف شامل إلطالق النار. ومع حتسن األمن يف عام 
ومع ذلك، استمر النزاع املسلح والعنف اإلثين، وأدت الكوارث الطبيعية إىل تشريد السكان على نطاق واسع. ويف أيلول / سبتمرب، وقعت 

دان جيشان حتت قيادة احلكومة واحلركة الشعبية / اجليش الشعيب لتحرير السودان اتفاقا بشأن الرتتيبات األمنية، ين  على أن يكون للسو 
 وسيطرة منفصلتني خالل فرتة السنوات الست االنتقالية.

اليت فرضت عقوبات  1993و  1992وأعلنت اجلماهريية العربية الليبية اخلطوات اليت اختذهتا لالمتثال لقرارات جملس األمن لعامي 
، 1988، إىل السلطات املختصة يف عام 103بتفجري طائرة بان آم عليها. وتتعلق اإلجراءات املتخذة بتسليم املواطنني الليبيني املتهمني 

ه. ودفع تعويضات ألسر الضحايا، وقبول املسؤولية عن اإلجراءات اليت يتخذها املسؤولون الليبيون. ويف أيلول / سبتمرب، رفع اجمللس جزاءات
 وير اسلحة الدمار الشامل.وكانت ليبيا اعلنت يف كانون االول / ديسمرب املاضي اهنا توقف براجمها لتط
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 الفصل الثالث
 األمريكتان

 
 ،، واصلت األمم املتحدة تقدة املساعدة للبلدان يف منطقة األمريكتني يف جهودها الرامية إىل تعزيز االستقرار السياسي2003يف عام 
والتنمية االجتماعية  ،وحقوق السكان األصليني وتعزيز السلطة املدنية ،لسالحونزع ا ،وحقوق اإلنسان ،واإلصالح القضائي ،واألمن

قد عززت عالمات التجزؤ والشخصانية يف األحزاب  ألمين يف أمريكا الوسطى، حيثنظمة الوضع السياسي وااملواالقتصادية. رصدت 
ب بناء توافق يف اآلراء حول قضايا السياسات السياسية حتالفاتمي سعت إىل حتقيق مكاسب سياسية على املدى القصري، على حسا

  الرئيسية.

بني حكومة غواتيماال  1996التحقق من االمتثال التفاقات السالم لعام  يفغواتيماال على الوفاء بواليتها واصلت بعثة األمم املتحدة يف 
وكان تنفيذ االتفاقات أقل من املتوقع حيث . 2004-2000الزمين التحقق دول ين الغواتيمايل، ورصد االمتثال جلواالحتاد الثوري الوط

الرتهيب ضد مسؤويل العدالة واملدافعني و  ،تدهور حالة األمن العام، والفساد املستمر، والنكسات يف مكافحة اإلفالت من العقابطغى 
ومددت اجلمعية العامة والية  كانون األول/ديسمربجريت االنتخابات بنجاح يف  . ومع ذلك، أعلى إجراء أيي تقديم عن حقوق اإلنسان

 .2004 كانون األول/ديسمرب  31البعثة للمرة األخرية، حو 

يف أواخر و يف هاييت، على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا منظمة الدول األمريكية وأمانة اجلماعة الكاريبية، استمرت األزمة السياسية واألمنية. 
واصلت منظومة األمم املتحدة برنامج طويل األجل لدعم و باستقالة الرئيس.  ةطالباملإىل  ةحديث متحدة حركة معارضةدعت ، 2003عام 

 هذا البلد.

وتقدة  ن،والتعاو ، الدول إىل العمل معا بالقنابل يف بوغوتا، كولومبيا، وحثت مجيع اف هجوم شباق/فرباير، 13يوم أدان جملس األمن يف 
. وأعرب إىل العدالة رعاة هذا اهلجوم اإلرهايبمرتكيب ومنظمي و  ، وتقدةالرامية إىل إجياد هودهاالدعم واملساعدة للسلطات الكولومبية يف ج

 اجمللس عن تصميمه القوي على مكافحة مجيع أشكال اإلرهاب.

 دول أخرى، عن سن القوانني اليت تفرض تدابري اقتصادية وجتارية على االمتناع إىل، دعت اجلمعية مرة أخرى الدول تشرين الثاين/نوفمربيف 
 واليات املتحدة األمريكية ضد كوبا.للمثل احلصار االقتصادي املستمر 
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 الفصل الرابع
 آسيا والمحيط الهادئ

 
ثابة اختبار قاس كانت مب  أن احلرب يف العراق حيثة آسيا واحمليط اهلادئ عام التحديات الصعبة لألمم املتحدة يف منطق 2003عام وكان 

 بدأ األمن اجلماعي وصالبة املنظمة.مل

 تجارةألنشطة املرتبطة بالوا الفصائل بني القتالو  اإلرهايب، النشاق تزايد وشكل .السالم عملية يهدداستمر الوضع األمين يف أفغانستان، 
 يف مناطق معينة من البالدعدام األمن انكما أجرب والتنمية االقتصادية واالجتماعية.   ،أكرب التحديات لالستقرارباملخدرات  ةغري املشروع

تنفيذ اتفاق بون ألمم املتحدة على وقف دعم مهمتها يف أربع بافظات جنوبية. وعلى الرغم من هذه النكسات، استمر إحراز تقدم يف ا
ء عملية تسجيل وبد ،البناءة بداية برنامج التسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماو، وصياغة الدستور حداثاأل  لت. و 2001عام 

ضمان إىل  ،من قبل الرئيس حامد كرزاي، املدفوعة فغانيةالسلطة االنتقالية األأدت ، أيار/مايو. يف ة تأسيسية وطنيةوعقد مجعي ،الناخبني
مركزية  إىلاالتفاق ، ودعا يف الوقت ذاته عسكريةدنية و محيظر قادة املقاطعات من عقد مناصب التوصل التفاق مع حكام األقاليم وقادة 

ثة األمم املتحدة يف أفغانستان واصلت بعو إيرادات اجلمارك؛ ومع ذلك، يف تنفيذ هذه االلتزامات بشكل جزئي فقط سلول هناية العام. 
 يف السلطة االنتقاليةة حدة انتخابية ضمن البعثة ملساعدأنشأ جملس األمن و و ساعدة يف تنفيذ اتفاق بون ويف إعادة اإلعمار. امل

لفرتة إضافية مدهتا سنة والية بعثة األمم املتحدة ومددت . 2004يف عام  ااملقرر عقدهكان من دات لعقد انتخابات وطنية،  االستعدا
ووسع . لتأكيد دعمها لعملية السالم تشرين الثاين/نوفمرب 7 - تشؤين األول/أكتوبر 31لس أفغانستان من اجملمن  واحدة. وزارت بعثة

لدولية للمساعدة األمنية اليت واصلت مساعدة املساعدة الفنية يف صون األمن يف العاصمة كابول لتمكينها من جملس األمن والية القوة ا
وتولت منظمة حلف  ال األطلسي قيادة القوة يف آب / أغسطس. واعتمد اجمللس  العمل يف مناطق خارو كابول واملناطق احمليطة هبا.
وواصل املمثل اخلاص لألمني العام  نظمة القاعدة اإلرهابية، وحركة طالبان، وشركائها.أيضا عقوبات جديدة ضد أسامة بن الدن، وم

 ألفغانستان، األخضر اإلبراهيمي، تنسيق أنشطة األمم املتحدة يف البلد.
 ه الذي دام آذار / مارس، اختربت بشدة متاسك األمم املتحدة وغرضها. ونادرا ما حدث يف تار  20إن احلرب يف العراق، اليت بدأت يف 

وقد  آب / أغسطس، تعرض مقر األمم املتحدة يف بغداد هلجوم إرهايب متعمد وشرس. 19ويف  عاما تنبؤات هائلة بشأن املنظمة. 58
ووجه اهلجوم ضربة قاصمة  شخصا آخر وأصيب كثريون آخرون. 21قتل املمثل اخلاص لألمني العام للعراق سريجيو فيريا دي ميللو و 

وقبل بدء العمل العسكري، اضطلعت جلنة األمم املتحدة للرصد  املتحدة على مساعدة العراق يف مرحلة ما بعد احلرب.لقدرة األمم 
 والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطة تفتيش مكثفة يف العراق وزودت جملس األمن مبعلومات دورية عن استنتاجاهتما.

ارا على املستوى الوزاري ملناقشة احلالة يف العراق. وقد عارض ثالثة أعضاء دائمني يف اجمللس بقوة استخدام وقد عقد اجمللس مرارا وتكر 
آذار / مارس، علق األمني العام أنشطة األمم املتحدة يف العراق وسحب يف اليوم التايل مجيع موظفي منظومة األمم  17ويف  القوة.

فتشو األمم املتحدة أهنم مل يعثروا على أي دليل على وجود أسلحة دمار شامل بظورة يف آذار / مارس، أفاد م 19وحو  املتحدة.
بدأ موظفو االمم املتحدة العودة اىل العراق ف ابريل  العراق، على الرغم من أن الوقت املتاح هلم يعترب غري كاف الستكمال تقييم شامل.

وأنشأت قوات االحتالل سلطة التحالف  لتحالف بقيادة الواليات املتحدة.املاضى عقب االطاحة بنظام صدام حسني على يد قوات ا
وقد أدى  .املؤقتة لتوفري اإلدارة املؤقتة للعراق. وف يوليو، شكلت السلطة جملس احلكم العراقى، اجلهاز الرئيسى للحكومة العراقية املؤقتة

، إىل قيام األمني العام بنقل مجيع 2003ليت بدأت يف آب / أغسطس تصعيد اهلجمات ضد األمم املتحدة واملنظمات األجنبية األخرى، ا
وعلى الرغم من أن بعثة األمم املتحدة لتقدة املساعدة إىل العراق قد أنشئت يف آب  موظفي األمم املتحدة الدوليني إىل خارو البلد مؤقتا.

ويف تشرين الثاين / نوفمرب، وقعت السلطة وجملس احلكم  ية.أغسطس، ف ن جوهرها أنشـ يف نيقوسيا، قربص، بسبب تدهور احلالة األمن /
وبعد  ، ولصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات وطنية.2004حزيران / يونيه  30اتفاقا حيدد عملية سياسية الستعادة السيادة سلول 

راق. ونتيجة لذلك، ألغيت جلنة اجلزاءات التابعة انتهاء األعمال العسكرية الرئيسية، رفع جملس األمن العقوبات املدنية املفروضة على الع
عاما  13بعد  2003تشرين الثاين / نوفمرب  21للمجلس وبرنامج النفط مقابل الغذاء اإلنساين على مراحل لفرتة ستة أشهر وانتهت يف 

تقلة لرصد مبيعات النفط يف العراق، وأنشأ اجمللس اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة وهو هيئة رقابية مس من فرض نظام شامل للجزاءات.
رد وأنشأ جلنة جديدة ملواصلة حتديد هوية األفراد والكيانات املنتسبة للنظام العراقي السابق بغرض جتميد أمواهلم وأصوهلم املالية و موا
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 ذلك رفات املفقودين وأدى سقوق نظام صدام حسني إىل اكتشاف مقابر مجاعية يف العراق وحتديد هوية الرفات، مبا يف اقتصادية.
الكويتيني. ويف آذار / مارس، أوقفت والية بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت وأجل معظم موظفيها. واحتفظت البعثة بقوة 

متوز / يوليه،  صغرية حلفظ السالم يف مدينة الكويت لدعم برامج األمم املتحدة للمساعدة اإلنسانية يف العراق، من بني أمور أخرى. ويف
كانون األول / ديسمرب، أسرت قوات التحالف   13تشرين األول / أكتوبر. ويف  6مدد اجمللس والية البعثة لفرتة ثالثة أشهر هنائية، حو 

 صدام حسني.
يف تيمور الشرقية ليشيت إنشاء وتعزيز مؤسساهتا الوطنية مبساعدة من بعثة األمم املتحدة لتقدة الدعم  -وخالل العام، واصلت تيمور 

س ووكاالت األمم املتحدة. وحتملت اإلدارة املدنية التيمورية وقوة الشرطة تدرجييا مسؤولية أكرب يف جماالت كل منهما. ومع ذلك، قرر جمل
ي  حجم العنصر األمن، ردا على اهلجمات العنيفة اليت شنتها العناصر املسلحة يف كانون الثاين / يناير وشباق / فرباير، إبطاء جدول تقل

أيار /  20ومددت والية البعثة ملدة سنة أخرى، حو  العسكري وعنصر الشرطة يف بعثة األمم املتحدة لتقدة الدعم يف تيمور الشرقية.
ليشيت يف التحسن، على الرغم من أن البلدين مل يتوصال إىل اتفاق هنائي  -. واستمرت العالقات بني إندونيسيا وتيمور 2004مايو 
 -تشرين الثاين / نوفمرب. وقد مهد التصديق على معاهدة تيمور الشرقية بني تيمور  30أن خط حدود مؤقت سلول املوعد احملدد يف بش

 ليشيت. -يف املائة إىل تيمور  90ليشيت واسرتاليا الطريق الستغالل املوارد املعدنية يف سر تيمور وتقاسم اإليرادات، حيث منح 
نفت األمم املتحدة املفاوضات مع حكومة كمبوديا بشأن إنشاء دوائر استثنائية داخل هيكل احملاكم احلايل يف  ، استأ2003ويف عام 

كمبوديا ملقاضاة االنتهاكات اجلسيمة للقانون الكمبودي والقانون الدويل املرتكبة خالل فرتة كمبوتشيا الدميقراطية. وأسفرت تلك 
حزيران  6ألمم املتحدة وكمبوديا، وافقت عليه اجلمعية العامة يف أيار / مايو، ويف التوقيع عليه يف املفاوضات عن إعداد مشروع اتفاق بني ا

 يونيه. /
ذ قراره وقد أويل اهتمام خاص للتطورات يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، حيث أبلغ البلد جملس األمن يف كانون الثاين / يناير بأنه ينف

. وقد مددت أنشطة مكتب األمم املتحدة لبناء 1968ب من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام باالنسحا 1993يف عام 
، من أجل مواصلة دعم طاجيكستان يف جهودها الرامية إىل بناء 2004حزيران / يونيه  1السالم يف طاجيكستان ملدة سنة أخرى، حو 

يف املنطقة اليت وجهت انتباه األمم املتحدة إىل تدهور القانون والنظام يف جزر السالم بعد انتهاء الصراع. ومن بني الشواغل األخرى 
 سليمان واحلالة يف بوغانفيل، بابوا غينيا اجلديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2003 المتحدة، األمم مستخلص حولية

 

109 

 

 

 
 الفصل الخامس

 أوروبا ومنطقة البحر األبيض المتوسط
 
 

 استعادة جتاه صعبالو  ءبطيبالتقدم ال أوروبا والبحر األبيض املتوسط ما بعد الصراع يف اليت متر مبرحلة ، واصلت الدول2003يف عام 
 وخاصة واالقتصادية، االجتماعية التحتية والبنية احلكم مؤسسات بناء إعادة يف اآلن حو احملرز التقدم توطيد خالل من واالستقرار السالم
العديد من القضايا السياسية واملواقف اليت مل حتل  ما زال هناك ك،ذل ومع. كوسوفو  من األسود واجلبل صربيا وإقليم واهلرسك البوسنة يف

عددا من اإلصالحات، وخاصة يف  اءجر يف إ، حتاد األورويباالهلا اجملتمع الدويل، بقيادة بعد. يف البوسنة واهلرسك، من خالل اجلهود اليت يبذ
وهكذا حترك البلد خطوة أخرى ،و االندماو الكامل . ةاألوروبي للمعايري جماالت سيادة القانون، وعودة الالجئني والتنمية االقتصادية، وفقا

يف أوروبا من خالل الوفاء مبتطلبات عملية االحتاد األورويب لتحقيق االستقرار واالنتساب وشراكة منظمة حلف  ال األطلسي من أجل 
شباق / فرباير(، واصلت  4سميته إىل صربيا واجلبل األسود يف ويف إقليم كوسوفو  مهورية يوغوسالفيا االحتادية )الذي أعيدت ت. السالم

ملؤقتة األمم املتحدة تقدة املساعدة يف اجلهود الرامية إىل بناء جمتمع عصري وأورويب متعدد األعراق من خالل بعثة األمم املتحدة لإلدارة ا
وسلول هناية العام،  لذا  ويف نقل السلطة إىل تلك املؤسسات.يف كوسوفو (. وأحرز مزيد من التقدم يف إنشاء املؤسسات املؤقتة للحكم ا

أ زت بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو نقل مجيع االختصاصات مبوجب الفصل اخلامس من اإلطار الدستوري للحكم الذا  
ورصد املمثل اخلاص  .سلطتهدون املساس ب املؤقت، وأنشأت آلية إلشراك سلطات كوسوفو يف االختصاصات املخصصة للممثل اخلاص،

وأحرز  بل.وجملس األمن التقدم احملرز ،و الوفاء باملعايري املرجعية لتحديد مو ميكن أن تبدأ العملية السياسية لتقرير مركز كوسوفو يف املستق
تشرين األول / أكتوبر بشأن مسائل ذات  14ا يف تقدم أيضا يف تطبيع العالقات بني العاصمتني، بلغراد وبريشتينا، عندما بدأ احلوار بينهم

 بيد أن هذا التقدم قد شوهته عدة حوادث عنف وجرائم ضد األقليات أداهنا اجمللس يف كانون األول / ديسمرب. أاية عملية.

العام )االحتاد الروسي وتكثفت اجلهود للنهوض بعملية السالم اجلورجية / األ ازية. اجتمع مسؤولون كبار من جمموعة أصدقاء األمني 
وأملانيا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة( مرتني يف جنيف يف باولة للتغلب على اجلمود السياسي ومحل الطرفني على بدء 

األمم حولية األساسية مبادئ لتوزيع االختصاصات بني تبليسي )حكومة جورجيا( وسوخومي )القيادة األ ازية( ] 2001مناقشات عام 
، اليت كان القصد منها أن تكون أساسا إلجراء مفاوضات جوهرية بشأن مركز أ ازيا ككيان سيادي داخل  [386 ص، 2001 املتحدة

وقد أعطيت هذه املبادرة دفعة أخرى بفضل اجتماع عقد يف آذار / مارس بني رئيسي جورجيا واالحتاد الروسي واجتماع  دولة جورجيا.
اف يف متوز / يوليه، وافق على إنشاء أفرقة عاملة ملعاجلة قضايا عودة الالجئني واملشردين داخليا واألشخاص إىل مقاطعة رفيع املستوى لألطر 

ولألسف، مل حيرز أي تقدم فيما يتعلق بالقضية  غايل، وإعادة فتح حركة السكك احلديدية بني سوتشي وتبليسي ومشاريع الطاقة.
. وتوقفت هذه العملية أيضا 2001األ ازي حافظ على رفضه مناقشة وثيقة املبادئ األساسية لعام السياسية األساسية، ألن اجلانب 

ارد شيفاردنادزه يف بسبب احلالة السياسية املعقدة على جانيب خط وقف إطالق النار واألحداث اليت أدت إىل استقالة رئيس جورجيا إدو 
 نوفمرب.تشرين الثاين/

 ة الصراع بني أرمينيا وأذربيجان بشأن منطقة ناغورين كاراباخ يف أذربيجان.ومل حيرز أي تقدم ،و تسوي

 2002عام  احملادثات املباشرة الو بدأت يف ويف منطقة البحر األبيض املتوسط، اتسمت احلالة يف قربص باألمل واخليبة. وقد استؤنفت
 الد ولكنها توقفت مرة اخرى بسبب اخلالفات الواسعة بني الزعيمني.ىل اعادة توحيد البإدت أف اىل حل القضية القربصية والو هتد واليت

فرباير، بتنقيح مقرتحه الشامل للتسوية "أساس االتفاق املتعلق بتسوية شاملة شباق/ 26قام األمني العام، يف  وملواجهة هذه االختالفات،
ءين منفصلني فرباير وتقدة اخلطة للموافقة على استفتاهاية شباق/ام ب متام املفاوضات بنللمشكلة القربصية"، الذي طلب من اجلانبني االلتز 

مارس يف الهاي، فشل الزعيمان يف التوصل إىل اتفاق ملعقودة مع األمني العام يف آذار/ويف االجتماعات ا مارس.آذار/ 30متزامنني يف 
اختاذ أية مبادرة جديدة إىل أن تتوفر أدلة على وجود اإلرادة  وانتهت العملية. ويف حني أن خطة األمني العام ال تزال مطروحة، ف نه ال يقرتح

 السياسية لتحقيق نتيجة ناجحة.
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 الفصل السادس

 الشرق األوسط
 
 

، اتسم الوضع يف الشرق األوسط بأمل وخيبة أمل على السواء، حيث بدأ اجملتمع الدويل عملية لتسوية الصراع اإلسرائيلي 2003ويف عام 
بطها إال تكثيف االنتفاضة الفلسطينية والدفاعية والتدابري املضادة اليت اعتمدهتا إسرائيل، وتعطيل العملية السياسية، وخلق الفلسطيين، مل حي

 اقتصادية مل يسبق هلا مثيل يف األرض الفلسطينية احملتلة. -أزمة إنسانية واجتماعية 
ية، اليت تضم االحتاد الروسي والواليات املتحدة واالحتاد األورويب واألمم وواصلت اللجنة الرباعية، وهي آلية تنسيقية جلهود السالم الدول

 30وعرضت رمسيا على الطرفني يف العقبة، األردن، يف  املتحدة، بذل جهود للتوسط من أجل وقف إطالق النار وإحياء عملية السالم.
يق"، اليت هتدف إىل حتقيق تقدم من خالل خطوات متوازية نيسان / أبريل، خطتها الستئناف مفاوضات السالم، اليت تسمى "خريطة الطر 

ويل، ومتبادلة من جانب الطرفني يف اجملالني السياسي واألمين ، واجملاالت االقتصادية واإلنسانية وبناء املؤسسات، يف إطار نظام للرصد الد
د جملس األمن خريطة الطريق. ومتشيا مع شروق تشرين الثاين / نوفمرب، أي 19ويف  .2005للتوصل إىل حل دائم للمركز سلول عام 

خريطة الطريق، بدأت السلطة الفلسطينية إصالح مؤسساهتا، مبا يف ذلك إنشاء منصب رئيس الوزراء، واختذت إسرائيل تدابري لتحسني 
ن اجلماعات الفلسطينية كما أعلن عدد م حياة السكان الفلسطينيني. وتعهد اجلانبان باستئناف املفاوضات على أساس خارطة الطريق.

وقف إطالق النار يف حزيران / يونيه. وأدت هذه التدابري إىل اطفاض كبري يف العنف وإىل حتسن ملحو  يف احلالة األمنية. وقد أعطى 
شارون ورئيس  اجتماع قمة يونيو الذى عقد ف العقبة مببادرة من الرئيس األمريكى جورو ووكر بوش وحضره رئيس الوزراء اإلسرائيلى أرييل

وقد تأثرت هذه اآلمال باندالع  الوزراء الفلسطي  بمود عباس زنا جديدا لتنفيذ خريطة الطريق وعزز آماال جديدة حول تسوية سلمية.
ن دورة جديدة من العنف يف آب / أغسطس، مع خسائر فادحة يف أرواح املدنيني يف كال اجلانبني. وقد ازداد الوضع احلرو بالفعل سوءا م
إىل جراء التوسع املستمر للمستوطنات اإلسرائيلية، وتسارع إسرائيل يف تشييد جدار الفصل ملنع األنشطة اإلرهابية، وقطع أجزاء كبرية منها 

فلسطيين، وقرار أيلول / سبتمرب من  200 000األراضي الفلسطينية، مع ما يرتتب على ذلك من عواقب اقتصادية خطرية على أكثر من 
 زراء االم  االسرائيلى "بازالة" رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات الذى ظل باصرا ف مقره.جملس الو 

الة إن جملس األمن، إذ يساوره القلق إزاء تدهور احلالة يف املنطقة، عقد على أساس شهري خالل السنة، بل وأحيانا أكثر تواترا، ملناقشة احل
أيلول / سبتمرب، مل يعتمد مشروع قرار، كان اجمللس قد دعا إسرائيل إىل الكف  16طني. ويف يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلس

عن أي عمل من أعمال الرتحيل ووقف أي هتديد لسالمة الرئيس عرفات، بسبب التصويت السليب لعضو دائم يف اجمللس، وال كان مشروع 
 اإلسرائيلي يف األرض الفلسطينية احملتلة. تشرين األول / أكتوبر بشأن مشروعية اجلدار الفاصل 14قرار 

قشة البند ويف الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة املستأنفة اليت عقدت يف أيلول / سبتمرب وتشرين األول / أكتوبر وكانون األول / ديسمرب ملنا
الفلسطينية احملتلة"، اعتمدت اجلمعية العامة ثالثة قرارات: املعنون "األعمال اإلسرائيلية غري القانونية يف القدس الشرقية احملتلة وبقية األرض 

والكف عن أي عمل ترحيل ووقف أي هتديد لسالمة الرئيس عرفات؛ وطلب آخر من إسرائيل وقف وعكس بناء اجلدار، وطلبت إىل 
ولية إصدار فتوى بشأن اآلثار القانونية األمني العام أن يقدم تقريرا عن امتثال إسرائيل للقرار؛ والثالث الذي يطلب من بكمة العدل الد

 الناشئة عن تشييد اجلدار. ويف تشرين الثاين / نوفمرب، أفاد األمني العام بأن إسرائيل ال متتثل ملطالب اجلمعية العامة.
ى طول "اخلط ويف جنوب لبنان، واصلت القوات االسرائيلية وخصومها الرئيسيني، حزب اق "شبه العسكري" مواجهة بعضهم البعض عل
وقد  2000االزرق"، احلدود املؤقتة اليت رمستها االمم املتحدة بعد انسحاب القوات االسرائيلية من جنوب لبنان يف حزيران / يونيو 

استبدلت فرتة أولية من اهلدوء النسيب يف النصف الثاين من العام بسبب تصاعد العنف يف منطقة مزارع شبعا مما أدى أيضا إىل توتر 
 القات بني إسرائيل واجلمهورية العربية السورية.الع

عندما قصفت القوات اجلوية اإلسرائيلية هدفا داخل األراضي السورية  2003وتصاعدت حدة التوترات يف أوائل تشرين األول / أكتوبر 
لس األمن جلسة طارئة ملناقشة ردا على اهلجوم االنتحاري الذي شنته مجاعة اجلهاد اإلسالمي شبه العسكرية يف مدينة حيفا. وعقد جم

 اهلجوم، على الرغم من عدم اختاذ أي إجراء بشأن مشروع قرار قدمته سوريا.
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م، ويف متديد والييت قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وقوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك يف مرتفعات اجلوالن مرتني خالل العا
 قبة اهلدنة تقدة املساعدة لكل من عملييت حفظ السالم يف مهامهما.وواصلت هيئة األمم املتحدة ملرا

رب وواصلت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدا توفري التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية ملا يق
غربية وقطاع غزة، وكذلك يف األردن، لبنان وسوريا. ووجه ماليني الجـ فلسطيين يعيشون داخل املخيمات وخارجها يف الضفة ال 4من 

 لتوفري الغذاء واخلدمات الصحية واملأوى وفرص العمل الطارئة القصرية األجل لالجئني. 2003نداء عاجل يف حزيران / يونيه 
نسان للشعب الفلسطيين وغريه من وخالل السنة، قدمت اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإل

ات السكان العرب يف األراضي احملتلة تقريرا إىل اجلمعية العامة عن احلالة يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفع
 يل للفلسطينيني.اجلوالن. وواصلت اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف تعبئة الدعم الدو 

كانون األول / ديسمرب، أرجأت اجلمعية العامة النظر يف بند جدول األعمال املعنون "العدوان   17املؤرخ  58/527ومبوجب املقرر 
 األغراض اإلسرائيلي املسلح على املنش ت النووية العراقية وآثاره اخلطرية على النظام الدويل الثابت فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية يف

 السلمية، وعدم انتشار األسلحة النووية األسلحة والسالم واألمن الدوليني "وأدرجته يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا التاسعة واخلمسني
، عقب قصف إسرائيل ملركز للبحوث النووية بالقرب من 1981(. وقد أدرو هذا البند سنويا يف جدول أعمال اجلمعية منذ عام 2004)

 .[275ص ، 1981 حولية األمم املتحدةد ]بغدا
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 الفصل السابع

 نزع السالح
 
 

، وعلى الرغم من استمرار اخلالفات بني الدول األعضاء بشأن العديد من قضايا نزع السالح، أحرز تقدم يف معاجلة 2003ويف عام 
 جمال التسلح.املشاكل املتصلة باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، ويف تعزيز الشفافية يف 

ء ومل يتوصل مؤمتر نزع السالح إىل توافق يف اآلراء بشأن برنامج عمل شامل، مما جعله عاجزا، للسنة اخلامسة على التوايل، عن اختاذ إجرا
وسة بشأن بنود جدول أعماله. كما أن االختالفات البارزة بني الدول األعضاء حالت دون قيام هيئة نزع السالح باعتماد مقرتحات ملم

 بشأن املسائل املوضوعية.
وحثت الدول األعضاء وهيئات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية على اختاذ تدابري وأنشطة لتنفيذ برنامج العمل الذي 

، مبا يف ذلك من 2001لعام اعتمده مؤمتر األمم املتحدة املعين باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه 
واستعرض االجتماع األول الذي يعقد كل سنتني للدول بشأن عملية  خالل مجع األسلحة وتدمريها، تدابري عملية أخرى لنزع السالح.

زونات التنفيذ اخلربات يف جمال التصدي للمشاكل ذات الصلة. وقد خل  فريق اخلرباء احلكوميني الذي أنشـ ملعاجلة مسألة تعقب املخ
غري املشروعة من األسلحة إىل أنه من املستصوب وضع صك دويل لتمكني الدول من التعرف عليها وتعقبها يف الوقت املناسب وبطريقة 

مؤمترا  2006يعول عليها. وأنشأت اجلمعية العامة فريقا عامال مفتوح العضوية لبدء مفاوضات بشأن الصك وقررت أن تعقد يف عام 
 ستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل.لألمم املتحدة ال

ويف نيسان / أبريل وأيار / مايو، استعرض املؤمتر االستعراضي األول للدول األطراف يف اتفاقية حظر استحداث وختزين واستعمال األسلحة 
ويف  يني، وكذلك كتدابري لضمان  وليتها.الكيميائية وتدمري تلك األسلحة عملية االتفاقية ونظر يف دورها يف تعزيز السلم واألمن الدول

تشرين الثاين / نوفمرب، نظر أول ثالثة اجتماعات سنوية مقررة للدول األطراف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتاو وختزين األسلحة 
املنصوص عليها يف االتفاقية البكرتيولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمري تلك األسلحة، يف اعتماد تدابري وطنية لتنفيذ أشكال احلظر 

واعتمد اجتماع عقد يف تشرين الثاين  واآلليات الوطنية إلنشاء وصون األمن والرقابة على الكائنات احلية الدقيقة املسببة لألمراض والسموم.
مفرطة الضرر أو عشوائية حلظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها  1980نوفمرب للدول األطراف يف اتفاقية عام  /

األثر صكا جديدا ملزما قانونيا، وهو الربوتوكول اخلامس املتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب واألسلحة ذات الصلة، اليت سرتفق 
 باالتفاقية.

زيادة تطويره بعدد من ويف آب / أغسطس، أوصى فريق اخلرباء احلكوميني املعين مبواصلة تشغيل سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية و 
للعالقة  1981التدابري لتعزيز فعاليته وأايته العاملية. وأنشأ األمني العام فريقا من اخلرباء احلكوميني كلف ب جراء االستعراض الثاين منذ عام 

 .2004بني نزع السالح والتنمية، للنظر فيه يف عام 
بني الواليات املتحدة واالحتاد الروسي حيز النفاذ.  2002االسرتاتيجية لعام  ويف حزيران / يونيه، دخلت معاهدة التخفيضات اهلجومية

سورت، واملعروفة أيضا باسم معاهدة موسكو، وضعت إطارا اسرتاتيجيا جديدا ملزيد من التخفيضات لألسلحة اهلجومية االسرتاتيجية 
 للطرفني.
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 الفصل الثامن

 قضايا سياسية وأمنية أخرى
 
 

هود املنظمة لدعم الدميقراطية يف مجيع أ،اء العامل،  نظر يف املسائل السياسية واألمنية املتعلقة ال 2003يف عام مم املتحدة واصلت األ
 واالستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي. ،األنشطة اإلعالميةو وتعزيز إهناء االستعمار، 

ستعادة، الذي عقد يف أوالنباتار مبنغوليا يف أيلول / سبتمرب، إعالن أوالنباتار واعتمد املؤمتر الدويل اخلامس للدميقراطيات اجلديدة أو امل
وخطة العمل اللتني حددتان مبادئ مرجعية للحكم الدميقراطي، التزمت الدول األعضاء املشاركة بتعزيز الدميقراطية على الصعد الوطين 

 .واإلقليمي والدويل وقدمت توصيات لتعزيز آلية متابعة املؤمتر
ام وواصلت اللجنة اخلاصة املعنية سالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ إعالن ع

واصل ، وال سيما ممارسة األقاليم املتبقية غري املتمتعة باحلكم الذا  لتقرير املصري . وطلبت اجلمعية العامة إىل اللجنة اخلاصة أن ت1960
قد الدويل التماس الوسائل املناسبة لتنفيذ اإلعالن تنفيذا فوريا وكامال وأن تنفذ اإلجراءات اليت وافقت عليها اجلمعية العامة فيما يتعلق بالع

 (.2010-2001( والعقد الدويل الثاين )2000-1990للقضاء على االستعمار )
ل إدارة شؤون اإلعالم، استنادا إىل عدد من التقارير املقدمة من األمني العام. ويف وواصلت جلنة اإلعالم استعراضها الشامل إلدارة وتشغي

هذا الصدد، يف، كجزء من عملية مستمرة إلصالح اإلدارات، وضع منوذو تشغيل جديد إلدارة شؤون اإلعالم وهيكل تنظيمي جديد، 
وقد شرع يف ترشيد شبكة مراكز األمم املتحدة لإلعالم  ة للتوعية.يتألف من شعبة االتصاالت االسرتاتيجية وشعبة األخبار واإلعالم وشعب

ت حول املراكز اإلقليمية ب نشاء مركز أورويب غريب. وواصلت اإلدارة تطوير وتعزيز موقع األمم املتحدة على الشبكة العاملية  ميع اللغا
لتحديث مكتبات األمم املتحدة وإدارهتا املتكاملة يف كانون الثاين الرمسية. ولتحسني إدارة مكتبات األمم املتحدة، أنشئت اللجنة التوجيهية 

 يناير هبدف وضع سياسات وتنسيق العمليات بني مجيع مكتبات األمم املتحدة. /
ول ويف قرار صدر يف كانون األول / ديسمرب بشأن التطورات يف جمال املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية، دعت اجلمعية العامة الد

ألمن األعضاء إىل تعزيز النظر يف التهديدات القائمة واحملتملة يف ميدان أمن املعلومات. وفيما يتعلق بدور العلوم والتكنولوجيا يف سياق ا
الدويل، شجعت اجلمعية العامة، يف قرار آخر صدر يف كانون األول / ديسمرب، هيئات األمم املتحدة على اإلسهام، يف إطار الواليات 

 ائمة، يف تشجيع تطبيق العلم والتكنولوجيا يف األغراض السلمية.الق
لتنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  2001وأبلغت أفرقة العمل اليت أنشئت يف عام 

نسة من األفرقة والياهتا. ويف كانون األول /  واستخدامه يف األغراض السلمية )اليونيسبيس الثالث( عن التقدم احملرز يف أعماله؛ أكملت
 التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث. 2004ديسمرب، قررت اجلمعية أن تستعرض يف عام 

ئت من عام ويف كانون الثاين / يناير، عقدت جلنة األمم املتحدة العلمية املعنية ب ثار اإلشعاع الذري دورهتا احلادية واخلمسني، اليت أرج
 بسبب عجز يف امليزانية. 2002
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 الجزء الثاني
 حقوق اإلنسان

 
 الفصل األول

 تعزيز حقوق اإلنسان
 
 

، جرى تعزيز حقوق اإلنسان من خالل صكوك ملزمة قانونا وجلنة حقوق اإلنسان وهيئتها الفرعية، وهي اللجنة الفرعية 2003ويف عام 
واصلت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أنشطتها يف جمال تنسيق حقوق اإلنسان وتنفيذها، وقدمت لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان. و 

 اخلدمات االستشارية والتعاون التقين.
، حيز النفاذ 1990وقد دخلت االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف عام 

وقد اجتمع االجتماع األول للدول األطراف يف االتفاقية )نيويورك،  متوز / يوليه، بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين. 1يف 
كانون األول / ديسمرب( النتخاب أعضاء هيئة الرصد التابعة لالتفاقية، واللجنة املعنية سماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد   11

وعززت هيئات الرصد األخرى لصكوك حقوق اإلنسان احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واستهدفت أسرهم. 
أو  القضاء على التمييز العنصري والتمييز ضد املرأة، ومحاية األطفال وإهناء ممارسة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية

 املهينة . الالإنسانية أو
كانون األول / ديسمرب، احتفلت اجلمعية بالذكرى السنوية العاشرة إلعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين   10ويف يوم حقوق اإلنسان، 

 ، والذكرى اخلامسة واخلمسون لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.1993اعتمداا املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان لعام 
ف يف جمال حقوق اإلنسان عملية طويلة األجل، فقد عرضت املفوضة السامية مبادئ توجيهية لوضع عقد ثان ملتابعة وبالنظر إىل أن التثقي

 (.2004-1995عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان )
املفوضة السامية حلقوق  ، منصب2002أيلول / سبتمرب  12وقد تويف سريجيو فيريا دي ميلو، الذي توىل منصبه ملدة أربع سنوات يف 

آب / أغسطس، بينما عمل ممثال خاصا لألمني العام للعراق ملدة أربعة  19اإلنسان يف بغداد يف هجوم إرهايب على مقر األمم املتحدة يف 
 (.346حزيران / يونيه )انظر الصفحة  1الذي بدأ يف 
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 الفصل الثاني 

 حماية حقوق اإلنسان
 
 

بورا رئيسيا ألنشطة األمم  -املدنية والسياسية، وكذلك االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -، ظلت محاية حقوق اإلنسان 2003م ويف عا
املتحدة. وخالل العام، استمر االضطالع بأنشطة متابعة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمداا املؤمتر العاملي ملكافحة 

، مبا يف ذلك االجتماع األول للعمل احلكومي 2001ييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب لعام العنصرية والتم
الدويل الفريق الذي أنشأه اجمللس االقتصادي واالجتماعي لتقدة توصيات من أجل التنفيذ الفعال إلدارة شؤون نزع السالح واالجتماع 

اخلمسة الذين عينهم األمني العام ملتابعة عملية التنفيذ. وأغلقت اجلمعية العامة العقد الثالث ملكافحة األول للخرباء البارزين املستقلني 
(، وشددت على تنفيذ برنامج العمل الدميقراطي بوصفه أساسا متينا لتوافق اآلراء على نطاق 2003-1993العنصرية والتمييز العنصري )

 لى العنصرية.واسع الختاذ مزيد من اإلجراءات للقضاء ع
كانون الثاين / يناير، نظر جملس األمن يف قائمة بأطراف النزاع املسلح اليت أفادت التقارير بتجنيد األطفال اجلنود، مما يشكل   30ويف 

جراءات ذات تقدما كبريا يف اجلهود املبذولة لتطبيق القواعد واملعايري الدولية حلماية األطفال املتضررين من الصراعات املسلحة. ويف اإل
 الصلة، نظر اجمللس يف كانون األول / ديسمرب يف خطة عمل من عشر نقاق حلماية املدنيني يف حاالت الصراع املسلح.

، أنشأت جلنة حقوق اإلنسان وهيئتها الفرعية، وهي اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، واليات جديدة خلبري 2003ويف عام 
لعنف ضد األطفال، وللمقررين اخلاصني املعنيني باملسائل املتعلقة سقوق اإلنسان واجلينوم البشري والفساد وأثره على مستقل معين مبسألة ا

 التمتع الكامل سقوق اإلنسان.
املعاصرة  ودرس املقررون اخلاصون واملمثلون اخلاصون واخلرباء املستقلون التابعون للجنة واللجنة الفرعية، من بني مسائل أخرى، األشكال

للعنصرية؛ حقوق املهاجرين؛ حرية الدين أو املعتقد؛ نشاق املرتزقة؛ واستقالل القضاء؛ عمليات اإلعدام خارو نطاق القانون؛ ادعاءات 
التعذيب؛ اإلفالت من العقاب؛ حرية التعبري؛ وحقوق اإلنسان واإلرهاب؛ ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة باألسلحة الصغرية 

سلحة اخلفيفة؛ احلق يف التنمية؛ العوملة وأثرها على حقوق اإلنسان؛ وآثار برامج التكيف اهليكلي والديون اخلارجية على حقوق واأل
تصلة اإلنسان؛ ومسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع؛ احلق يف الغذاء؛ واحلق يف السكن الالئق؛ احلق يف التعليم؛ املمارسات غري املشروعة امل

ت والنفايات السمية واخلطرة؛ العنف ضد املرأة؛ واحلق يف الصحة البدنية والعقلية؛ وبيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف باملنتجا
 املواد اإلباحية؛ واألطفال املتأثرين بالصراع املسلح؛ اشخاص االرشاد الداخلى؛ وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني.

رقة العاملة يف مشاكل التمييز العنصري اليت تؤثر على املنحدرين من أصل أفريقي، والتوصيات املتعلقة بالتنفيذ الفعال لقانون ونظرت األف
 مكافحة التمييز ضد املرأة واملعايري التكميلية لتعزيز الصكوك الدولية ذات الصلة، والتمييز ضد األقليات، واالحتجاز التعسفي، وحاالت

 سري أو غري الطوعي، واحلق يف التنمية، وأخالقيات علم األحياء، من االسرتقاق وحقوق الشعوب األصلية.االختفاء الق
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 الفصل الثالث
 انتهاكات حقوق اإلنسان

 
 

العامة واجمللس من قبل اجلمعية  2003يف فح  االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف عدد من البلدان يف عام 
عن املقررين اخلاصني واملمثلني  واللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، فضالف  ،جلنة حقوق اإلنسانو االقتصادي واالجتماعي، 

 اخلاصني لألمني العام واخلرباء املستقلني.
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 الجزء الثالث

 قضايا اقتصادية واجتماعية
 

 الفصل األول
 ن االقتصادي الدوليالسياسة اإلنمائية والتعاو 

 
 

تفشي العراق و  ن احلرب يفأمن النمو البطيء. وعلى الرغم من زنا بعد أكثر من عامني باكتساب ، بدأ االقتصاد العاملي 2003ويف عام 
شهد ي ن االقتصاد العاملأال إوث بعض النكسات ف بداية العام، حد عدة دول تسببت يف يف( سارسي )الالمنط يااللتهاب الرئو  مرض
لرغم من حتسن يف املائة. وعلى ا 2.5من منو الناتج العاملي إىل  ن العام، مما رفع املعدل االمجايلم النصف الثاين كثر من املتوقع يفأارتفاعا 

تحقيق عل من غري املرجح أن حتقق معظم البلدان النامية معدالت النمو الالزمة لجيرية، مما زال هناك اختالالت كب ما، الفرص العاملية
 ، بتخفيض نسبة سكان العامل الذين يعيشون يف فقر مدقع2000اهلدف اإلمنائي األساسي لأللفية، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف عام 

 .2015إىل النصف سلول عام 

. وأكدت اجلمعية 2003واستمر القضاء على الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية األخرى بور عمل هيئات األمم املتحدة يف عام 
سية على الدور احليوي لألمم املتحدة يف تعزيز التنمية والشراكات من أجل مواجهة حتديات العوملة وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية الرئي

-1997ى الفقر )للحد من الفقر وحتقيق التنمية املستدامة. وناقشت اجلمعية أيضا التنفيذ اجلاري لعقد األمم املتحدة األول للقضاء عل
. واعتمد اجلزء الرفيع املستوى للمجلس االقتصادي 2005( واألعمال التحضريية للسنة الدولية لالئتمان البالغ الصغر لعام 2006

أيضا واالجتماعي إعالنا وزاريا هبدف تعزيز هنج متكامل للتنمية الريفية كوسيلة للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة. وأيد اجمللس 
أبريل، /م املتحدة اإلمنائي. ويف نيسانإنشاء صندوق التضامن العاملي للقضاء على الفقر، الذي أنشـ كصندوق استئماين لربنامج األم

 تناولت جلنة اخلرباء املعنية باإلدارة العامة سبل تعزيز قدرة اإلدارة العامة على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
الذي استعرض التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أعمال القرن  2002متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة لعام ومن األولويات أيضا 

. وقد نظرت جلنة 1992، وهو خطة العمل املتعلقة بالتنمية املستدامة اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية لعام 21
كلفة باإلشراف على متابعة مؤمتر القمة، يف دورها املستقبلي يف هذا الصدد، وكذلك دور اجملموعات الرئيسية. التنمية املستدامة، امل

دامة واستعرضت اجلمعية العامة خطط منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة لتنفيذ عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املست
(2005-2014.) 

، وال سيما تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، موضع تركيز آخر ملداوالت من أجل التنمية والتكنولوجيات اجلديدة علوملوظلت آثار ا
ديسمرب، عقد االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية املرحلة األوىل من القمة العاملية حدة خالل العام. ويف كانون األول/األمم املت

ت اليت اعتمدت إعالن املبادئ وخطة عمل لبناء جمتمع معلومات شامل. ونظرت اجلمعية يف دور التكنولوجيا األحيائية يف جملتمع املعلوما
ت. ورحب تعزيز التنمية االقتصادية واملقرتحات الرامية إىل زيادة األمن السيرباين العاملي من خالل محاية اهلياكل األساسية احليوية للمعلوما

فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة لألمم املتحدة ،و استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجمللس بتوجيه 
 النهوض باألهداف اإلمنائية لأللفية. ونظرت جلنة العلم والتكنولوجيا يف تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات من أجل القدرة التنافسية يف

 ، مع الرتكيز بوجه خاص على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.جمتمع رقمي

وباإلضافة إىل ذلك، واصلت جمموعة متنوعة من أجهزة األمم املتحدة جهودها لتحسني حياة املاليني من الناس الذين يعيشون يف مناطق 
النامية غري الساحلية. ويف لصغرية النامية، والبلدان معرضة للخطر بوجه خاص يف العامل، مبا يف ذلك أقل البلدان منوا، والدول اجلزرية ا

أبريل، أجرت جلنة السياسات اإلمنائية االستعراض الذي جيرى كل ثالث سنوات لقائمة أقل البلدان منوا املعينة رمسيا، مضيفة بلد نيسان/
ملؤمتر الوزاري الدويل املعين بالتعاون يف جمال واحد إىل القائمة وتوصي ببلدين من أجل التخرو يف املستقبل. ويف آب / أغسطس، اعتمد ا

ن املرور النقل العابر إعالن وبرنامج عمل أملا ، وهو إطار عاملي ملعاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية غري الساحلية وجرياهنا من بلدا
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امج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية لتنفيذ برن 2004العابر النامية. وجتري االستعدادات إلجراء استعراض شامل يف عام 
 .1994الصغرية النامية، الذي اعتمده املؤمتر العاملي املعين هبذا املوضوع يف عام 
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 الفصل الثاني

 األنشطة التنفيذية من أجل التنمية
 
 

لنامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من ، واصلت منظومة األمم املتحدة تقدة املساعدة اإلمنائية إىل البلدان ا2003ويف عام 
مم خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهو هيئة التمويل املركزية التابعة لألمم املتحدة للمساعدة التقنية. وبلغت إيرادات برنامج األ

. وبلغ جمموع اإلنفاق على 2002يف املائة عن عام  10بليون دوالر، أي بزيادة قدرها  3.2ما مقداره  2003املتحدة اإلمنائي يف عام 
ين بليون دوالر يف السنة السابقة. و ل التعاون التق 2.8بليون دوالر مقابل  2.6 2003مجيع أنشطة الربنامج وتكاليف الدعم يف عام 

ون االقتصادية واالجتماعية باألمم مليون دوالر قدم من خالل الربنامج الذي نفذته إدارة الشؤ  50,7املمول من مصادر أخرى مبلغ 
مليون دوالر عن طريق صندوق األمم  21,1و  ،مليون دوالر من خالل صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية 73,7و  ،املتحدة

صندوقا استئمانيا  ، أيد اجمللس االقتصادي واالجتماعي إنشاء صندوق التضامن العاملي، بوصفهمتوز/يوليهاملتحدة للمشاريع اإلنتاجية. ويف 
 لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، من أجل القضاء على الفقر وتعزيز التنمية االجتماعية والبشرية يف البلدان النامية.

 1 ، أكدت اجلمعية العامة تعيني مارك مالوك براون مديرا لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي لفرتة أربع سنوات أخرى تبدأ يف نيسان/أبريل ويف
، سلط الضوء على التقدم 2003-2002. وقدم مدير الربنامج تقييما يف هناية الدورة لإلطار التمويلي املتعدد السنوات للفرتة متوز/يوليه

الذي حدد ، 2007-2004احملرز يف حتقيق أهداف اإلطار التمويلي املتعدد السنوات، واإلطار التمويلي املتعدد السنوات للفرتة 
خطوق اخلدمات اليت سيتبعها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وقدم أيضا استعراضا لتنفيذ خطط أعمال الربنامج اتيجية و األهداف االسرت 
 .2003-2002اإلمنائي للفرتة 

ي كل بشأن االستعراض الشامل الذي جير  56/201عن التقدم احملرز يف تنفيذ قرار اجلمعية العامة  أيار/مايووقد أبلغ األمني العام يف 
 ، استعرض اجمللس االقتصاديي متوز/يوليهتنمية. ويف ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة من أجل ال

على وجه اخلصوص أن معظم  قد لوحظ. و التقدم احملرز يف تنفيذ القرار ودعا إىل مواصلة إصالح نظام األمم املتحدة اإلمنائيي  واالجتماعيي 
ذلك مات األمم املتحدة تعيد تنظيم سياساهتا واسرتاتيجياهتا وبراجمها وأنشطتها على أساس األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف منظ

لتقين لألمم ا األهداف اإلمنائية لأللفية. ويف سياق برناجمه لتعزيز األمم املتحدة: برنامج للتغيري، قدم األمني العام تقريرا يستعرض أداء التعاون
 املتحدة وكيف ميكن لتوضيح األدوار واملسؤوليات أن يساعد يف حتسني أثره العام.

يف املائة عن هدفه األصلي  1مليون دوالر، أي بزيادة قدرها  490.6وكان لدى مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع إ از قدره 
 5 800متطوع بتنفيذ أكثر من  5 600ة على التوايل، حيث قام أكثر من للسنة. ووسع برنامج متطوعي األمم املتحدة للسنة السابع

 بلدا. 150مهمة يف 
امية، وأعلنت ديسمرب، دعت اجلمعية إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل تعميم التعاون التقين واالقتصادي فيما بني البلدان النويف كانون األول/

 للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب.ديسمرب يوم األمم املتحدة كانون األول/  19يوم 
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 الثالث الفصل
 اإلنسانية والمساعدات االقتصادية الخاصة المساعدات

 
 

، واصلت األمم املتحدة، من خالل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تعبئة وتنسيق املساعدة اإلنسانية لالستجابة حلاالت 2003ويف عام 
أطلقت نداءات مشرتكة بني الوكاالت ألفغانستان وأنغوال و ال القوقاز ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت الطوارئ الدولية. وخالل السنة، 

)بوركينا فاصو وغانا وغينيا وليربيا ومايل( والشعب الدميقراطي ومجهورية كوريا، وإريرتيا، ومنطقة البحريات  5ديفوار وكوت ديفوار + 
غو ومجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا( وغينيا وإندونيسيا والعراق وليربيا واألرض الفلسطينية الكربى، ووسط أفريقيا )بوروندي والكون

احملتلة وسرياليون والصومال ومنطقة اجلنوب األفريقي ) ليسوتو، مالوي، موزامبيق، سوازيلند، زامبيا، زمبابوي( والسودان وطاجيكستان. 
يف املائة  75،3باليني دوالر لتلبية  3،9مليون شخ . ويف توفري ،و  83ر ملساعدة ،و بليون دوال 5،2وطلبت هذه النداءات مبلغ 

من االحتياجات. وباستثناء املسااات العينية واخلدمات اليت مل يتم حساب تكاليفها، بلغ جمموع املسااات اليت قدمها مكتب تنسيق 
 مليون دوالر. 57الشؤون اإلنسانية للمساعدة يف حاالت الكوارث الطبيعية 

وبناء على طلب بوروندي، أنشـ فريق استشاري خمص  لوضع برنامج طويل األجل للدعم، يف حني واصل الفريق الذي أنشـ يف عام 
 بيساو عمله. -بشأن غينيا  2002

املتحدة يف حاالت الطوارئ،  وخالل العام، نظر اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف سبل تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم
 مبا يف ذلك متويل املساعدة اإلنسانية واالنتقال من اإلغاثة إىل التنمية.
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 الرابع الفصل

 الدولية والتمويل والنقل التجارة
 

. ويعزى 2002 يف املائة يف عام 3يف املائة من  4.7إىل ما يقدر ب  2003وقد تسارع النمو يف حجم التجارة العاملية للبضائع يف عام 
وقد حتسن األداء أساسا إىل زيادة الطلب على الواردات يف البلدان النامية، وال سيما يف آسيا ويف االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية. 
ت وتراجعحدث معظم النمو خالل النصف الثاين من العام. ومن بني الدول املتقدمة، انتعشت صادرات الواليات املتحدة ف الربع الثالث 

. ومع ذلك، شهدت أوروبا الغربية منوا ضعيفا يف كل من حجم الواردات والصادرات، يف من العام احلايل صادرات اليابان ف النصف الثاين
ملائة، يف ا 9حني أن أداء الصادرات يف أوروبا الوسطى والشرقية كان خمتلطا. ومن ناحية أخرى، منت التجارة اخلارجية للبلدان النامية بنسبة 

 كبري  حد إىل يعكس مما ،2003 عام يف طفيفا حتسنا الدولية األساسية السلع أسعار وحتسنت. العامليوهي أعلى بكثري من املتوسط 
أكتوبر للنظر يف تقرير اجتماع /مفتوح العضوية يف تشرين األول فريقا العامة اجلمعية أنشأتو . املتحدة الواليات دوالر قيمة ضعف

بارزة املعين بقضايا السلع األساسية الذي قدم توصيات لتحسني األوضاع يف أسواق السلع األساسية والتخفيف من وطأة الشخصيات ال
 الفقر لدى العديد من منتجي السلع األساسية.

بليون  192غ ذروته عندما بل 2002مماثل ملا كان عليه يف عام  2003وقد كان النقل الصايف للموارد املالية من البلدان النامية يف عام 
صادرات دوالر. وكان هناك أيضا حتويل صاف إىل اخلارو من االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية. ويف أمريكا الالتينية، مل تكن الزيادة يف ال

استمرت التحويالت  . وباملثل،2002والتباطؤ يف اطفاض الواردات كافية لعكس التحويالت الصافية الكبرية الصافية اليت شهدهتا يف عام 
 .2003الصافية الكبرية من شرق آسيا نتيجة لنمو صادراهتا القوي يف عام 

سبتمرب، عاا النظام التجاري املتعدد األطراف من نكسة كبرية حيث فشل املؤمتر الوزاري اخلامس ملنظمة التجارة العاملية يف دفع /ويف أيلول
ديسمرب، دعت /(. ويف كانون األول2001لرابع )مل الدوحة الذي اعتمده املؤمتر الوزاري ااملفاوضات بشأن اجلوانب الرئيسية لربنامج ع

اجلمعية العامة أعضاء منظمة التجارة العاملية إىل الدخول يف مفاوضات مع إحساس متجدد باإلحلاح ومضاعفة اجلهود لتحقيق نتيجة 
 ناجحة.

اجمللس االقتصادي واالجتماعي ومؤسسات بريتون وودز )جمموعة البنك الدويل أبريل، ناقش االجتماع الرفيع املستوى بني /ويف نيسان
تطوير وحتديد  2002وصندوق النقد الدويل( التنسيق والتعاون يف تنفيذ توافق آراء مونتريي الذي اعتمده املؤمتر الدويل لتمويل التنمية لعام 

أكتوبر، عقدت اجلمعية حوارها الرفيع املستوى األول بشأن متويل التنمية، /لالت الرئيسية. ويف تشرين األو الثغرات الكبرية يف بعض اجملا
الذي دعا إىل وضع آلية أكثر دقة لرصد تنفيذ التزامات توافق آراء مونتريي واألهداف ذات الصلة يف األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت 

 .2000اعتمدهتا اجلمعية يف عام 

هو اهليئة اإلدارية ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، استنتاجات متفق عليها بشأن األداء واعتمد جملس التجارة والتنمية، و 
ي التجاري ألفريقيا. وأوصت أيضا بأن تنفذ األمانة اسرتاتيجيتها اجلديدة للتعاون التقين وشرعت يف التحضري لعقد مؤمتر األونكتاد احلاد

 .2004عشر يف الربازيل يف عام 

لنامية وقد زاد مركز التجارة الدولية، الذي يشرتك يف تنفيذه األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية، يف تنفيذ برامج التعاون التقين للبلدان ا
 يف املائة تقريبا. 20والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بنسبة 
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 الخامس الفصل
 ية اإلقليميةاالقتصادية واالجتماع األنشطة

 
تقدة التعاون التقين، مبا يف ذلك اخلدمات االستشارية، إىل الدول األعضاء فيها، وتعزيز  2003وواصلت اللجان اإلقليمية اخلمس يف عام 

اللجنة  -سنة الربامج واملشاريع، وتوفري التدريب لتعزيز بناء القدرات الوطنية يف خمتلف القطاعات. وعقد أربعة منها دورات عادية خالل ال
جتماعية االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألوروبا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية واال

املقرر أن جتتمع يف  ولكن من 2003لغريب آسيا، )اإلسكوا(. ومل جتتمع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف عام 
. وواصل األمناء التنفيذيون للجان عقد اجتماعات دورية لتبادل اآلراء وتنسيق األنشطة واملواقف بشأن القضايا اإلمنائية 2004عام 

 الرئيسية واألعمال التحضريية ومتابعة مؤمترات األمم املتحدة.

 

لى قضايا التنمية املتصلة بالسياسة االجتماعية والفقر، واملسائل املتصلة وخالل السنة، ركزت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بوجه خاص ع
وليه، رحب اجمللس ي/أجل تنمية أفريقيا. ويف متوز بالتجارة، يف سياق األولويات اليت حددهتا األهداف اإلمنائية لأللفية والشراكة اجلديدة من

صادية ألوروبا بشأن مشروع الربط عرب مضيق جبل طارق ويف أعمال احلفر يف االقتصادي واالجتماعي بالتعاون بني اللجنة واللجنة االقت
 أعماق البحار. وركزت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف استعراض براجمها على أثر فريوس نق  املناعة البشرية /

اإلمنائية لأللفية. ونظر أيضا يف املسائل املتصلة بالبلدان النامية غري  اإليدز على التنمية واحلد من الفقر وآثار العوملة وتنفيذ األهداف
أملا  الساحلية ودعا إىل التعاون يف جمال النقل العابر يف منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، وفقا لربنامج عمل 

يوليه، أقر اجمللس االقتصادي واالجتماعي /سيا الوسطى وجرياهنا. ويف متوزة يف آبشأن احتياجات النقل اخلاصة للبلدان النامية غري الساحلي
 ليشيت كعضو كامل العضوية يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ. -تيمور 

 

ويات أخرى أولويات املرأة يف برنامج وقرر اجمللس أن ينشـ يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا جلنة معنية باملرأة من بني أول
النظر يف إنشاء مرکز  یعملها وخطةها املتوسطة األجل، وإعداد وتنفيذ مشاريع ميدانية للنهوض هبا ومتكينها. ودعت أمانة اإلسکوا إل

تحدة. وتتعلق أنشطة اللجنة املستخدمة يف وثائق األمم امل ةيلرفع املستوى الفين واللغوي للمصطلحات العرب ةيللغة العرب املتحدةاألمم 
األخرى بالنقل والتجارة والتنمية املستدامة والتحليل االقتصادي واإلحصاءات. وركزت اللجنة االقتصادية ألوروبا، ضمن أنشطتها، على 

شطتها يف جماالت عديدة، وال واملعايري الصناعية، وال سيما بالنسبة لالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية. وواصلت اللجنة أن ريالتعاون التجا
 سيما التنمية املستدامة واحلد من الفقر.
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 السادس الفصل
 والموارد الطبيعية ورسم الخرائط الطاقة

 

 

 ، مبا يف ذلك جلنة2003وقد نظرت عدة هيئات تابعة لألمم املتحدة يف حفظ املوارد الطبيعية والطاقة وتنميتها واستخدامها يف عام 
 (.2007-2006( والطاقة الالزمة )2005-2004التنمية املستدامة اليت أوصت مبوضوع املياه لدورة عمل اللجنة األوىل لعامني )

، اختذت إجراءات لتعزيز مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة، مبا يف ذلك التنفيذ الفعال للموارد الشمسية من أجل 2003وخالل عام 
وحشد املوارد من أجله. ويف كانون األول / ديسمرب، شجعت اجلمعية العامة  2005 - 1996الشمسية  الربنامج العاملي للطاقة

املبادرات الوطنية واإلقليمية بشأن مصادر الطاقة املتجددة والطاقة لتعزيز فرص حصول أفقر الناس على الطاقة وحتسني كفاءة الطاقة 
 وحفظها.

بالذكرى السنوية اخلمسني لتفانيها يف  2003احتفلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف عام ويف خضم التحديات واإل ازات الكبرية، 
ه حتقيق وتعزيز "ذرات من أجل السالم"، وهي منع انتشار األسلحة النووية، مما أدى إىل إنشاء وكالة. وقال املدير العام للوكالة يف حديث

اقة النووية تواصل اإلسهام يف إمدادات الكهرباء يف العامل، وهي املصدر الوحيد لتوفري أمام اجلمعية يف نوفمرب / تشرين الثاين إن الط
 الكهرباء على نطاق واسع مع احلد األدا من التأثري البيئي.

ويل. ، بدعم األنشطة على نطاق املنظومة وعلى الصعيدين الوطين والد2003وقد احتفلت األمم املتحدة بالسنة الدولية للمياه العذبة، 
تشرين األول / أكتوبر(، أطلق األمني العام الطبعة األوىل من التقرير العاملي عن تنمية املياه. ويف كانون األول  22ويف اليوم العاملي للمياه )

عام  (، الذي سيبدأ يف اليوم العاملي للمياه يف2015-2005ديسمرب، أعلنت اجلمعية العقد الدويل للعمل "املاء من أجل احلياة" ) /
2005. 

ة واختذ مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السادس عشر لرسم اخلرائط آلسيا واحمليط اهلادئ قرارات بشأن اهلياكل األساسية للبيانات املكاني
ة؛ والبنية آلسيا واحمليط اهلادئ؛ اجليوديسيا اإلقليمية؛ وسياسات لتبادل البيانات األساسية وتطوير جمموعات البيانات األساسية اإلقليمي

 التحتية للبيانات املكانية؛ وبناء القدرات.

 وأيد اجمللس يف متوز / يوليه توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثامن املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية.
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 السابع الفصل
 والمستوطنات البشرية البيئة
 
 

دويل بذل جهوداا حلماية البيئة من خالل صكوك ملزمة قانونا وأنشطة برنامج األمم ، واصلت األمم املتحدة واجملتمع ال2003ويف عام 
 املتحدة للبيئة.

 علقتدويل للتصدي لتلوث الزئبق. وتواعتمد جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة / املنتدى البيئي الوزاري العاملي الرابع برناجما للعمل ال
ذار املبكر، واملياه، واملناخ، والغالف اجلوي، واملواد الكيميائية، واملسائل املتصلة بالغابات، وتقدة الدعم قرارات أخرى بتقييم ورصد اإلن

 ألفريقيا والدول اجلزرية الصغرية النامية، واالسرتاتيجيات الطويلة األجل للرياضة والبيئة وإلشراك الشباب يف القضايا البيئية.

جهوده لتنفيذ العناصر املتصلة بالبيئة يف خطة جوهانسربة للتنفيذ ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  يئةبرنامج األمم املتحدة للبوواصل 
 ، مبا يف ذلك التنفيذ اإلقليمي.2002لعام 

ن االنبعاثات مبادئ توجيهية جديدة لإلبالة ع 1992واعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ لعام 
 2000تستند إىل توجيهات املمارسات اجليدة بشأن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة. ودخل بروتوكول قرطاجنة لعام 

سبتمرب. اعتمد رؤساء الدول واحلكومات /أيلول 11حيز النفاذ يف  1992بشأن السالمة األحيائية التفاقية التنوع البيولوجي لعام 
يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف  1994اركون يف دورة استثنائية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر لعام املش

طنية الشديد و / أو التصحر، و اصة يف أفريقيا، إعالن هافانا الذي دعا مجيع األطراف املتضررة على إدماو االتفاقية يف االسرتاتيجيات الو 
 السنة الدولية للصحارى والتصحر. 2006ديسمرب، أعلنت اجلمعية العامة عام /ية املستدامة. ويف كانون األولللتنم

دورته التاسعة عشرة لإلشارة  حددتعقد جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة( دورته األوىل اليت 
بقة للمستوطنات البشرية وجملس اإلدارة. واختذ اجمللس إجراءات لدعم تنفيذ جدول أعمال املوئل لعام إىل االستمرارية بني اللجنة السا

بشأن املدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة؛  2001؛ وإعالن عام 2000؛ إعالن األمم املتحدة لأللفية لعام 1996
ة جوهانسربة للتنفيذ. أنشأ موئل األمم املتحدة صندوقا استئمانيا للمياه والصرف والعناصر ذات الصلة باملستوطنات البشرية يف خط

الصحي لتيسري حتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية بتخفيض نسبة األشخاص الذين ال حيصلون على املياه املأمونة وخدمات الصرف الصحي إىل 
ص للمستوطنات البشرية للشعب الفلسطيين وصندوق للتعاون التقين . وأيد جملس اإلدارة إنشاء الربنامج اخلا2015النصف سلول عام 

 ماليني دوالر لفرتة أولية مدهتا سنتان. 5قدره 
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 الثامن الفصل

 السكان
 
 

اعتمده بليون نسمة. وظلت األنشطة السكانية لألمم املتحدة تسرتشد بربنامج العمل الذي  6.3، بلغ عدد سكان العامل 2003ويف عام 
واإلجراءات الرئيسية ملواصلة تنفيذه اليت اعتمدت يف الدورة االستثنائية احلادية والعشرين  1994املؤمتر الدويل للسكان والتنمية لعام 

( 2004ديسمرب، قررت اجلمعية تكريس يوم واحد خالل دورهتا الرابعة واخلمسني )/ويف كانون األول - 1999امة يف للجمعية الع
بالذكرى السنوية العاشرة للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية. وقررت أيضا تكريس حوار رفيع املستوى للهجرة الدولية والتنمية يف لالحتفال 

 .2006عام 

وصندوق األمم املتحدة للسكان، وهو أكرب مصدر ممول دوليا من املساعدة السكانية، هو منظمة األمم املتحدة الرائدة للنهوض بربنامج 
يف جمال الصحة اإل ابية، واحتياجات فريوس نق  املناعة البشرية / اإليدز،  عمله الصندوق ر الدويل للسكان والتنمية. وواصلؤمتعمل امل

ألمم املتحدة ، منت قاعدة املا،ني لصندوق ا2003واملراهقني والشباب، واملساعدة اإلنسانية، والوساطة يف جمال الشراكة. ويف عام 
مليون فردا". وزادت  34حكومة ما،ة، وصندوق املري  االستئماين، واحلملة الشعبية، و " 149 حيث ضمت ،151للسكان إىل 

واطفضت النفقات الربناجمية إىل  2002مليون دوالر يف عام  373.2مليون دوالر من  397.9إيرادات الصندوق من مجيع املصادر إىل 
 .2002مليون دوالر يف عام  410.1مليون دوالر من  380

ونظرت جلنة السكان والتنمية، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف املوضوع الرئيسي للسكان والتعليم والتنمية، واختذت قرارا بشأن هذا 
ن يف ااملوضوع. و لت املسائل األخرى اليت ناقشتها اللجنة املوارد املالية لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ورصد السك

 العامل، وأنشطة شعبة السكان يف األمم املتحدة.
 .2002والتوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام  2003و لت املنشورات اجلديدة لشعبة السكان تقرير اخلصوبة العاملي لعام 
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 التاسع الفصل

 االجتماعية ومنع الجريمة وتنمية الموارد البشرية السياسة
 
 
 ، واصلت األمم املتحدة تعزيز التنمية االجتماعية والثقافية والبشرية، وتعزيز برناجمها ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.2003 عام ويف

واعتربت جلنة التنمية االجتماعية، يف أيار / مايو، موضوعها ذا األولوية موضوع التعاون الوطين والدويل من أجل التنمية االجتماعية 
ونظرت اجلمعية العامة يف متابعة مؤمتر  استنتاجات متفق عليها بشأن هذا املوضوع، وأيدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي. واعتمدت

( اليت اعتمدت مبادرات أخرى، 2000والدورة االستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة ) 1995القمة العاملي للتنمية االجتماعية لعام 
 .2004ية لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية لألسرة واألعمال التحضري 

املة ويف كانون األول / ديسمرب، أيدت اجلمعية العامة قرارا اختذته اللجنة املخصصة يف حزيران / يونيه بشأن وضع اتفاقية دولية شاملة ومتك
عداد مشروع ن  لالتفاقية، سيكون أساسا للتفاوض من جانب حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم من أجل إنشاء فريق عامل إل

السنة الدولية للرياضة والرتبية البدنية كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسالم. وملا   2005وأعلنت اجلمعية عام  الدول األعضاء.
(، حثت اجلمعية العامة احلكومات على مراعاة 2004كانت التحضريات قد اكتسبت زنا لدورة األلعاب األوليمبية الثامنة والعشرين )

 اهلدنة األوملبية أثناء دورة األلعاب األوليمبية اجلارية.
 ويف جمال منع اجلرمية، اعتمدت اجلمعية يف تشرين األول / أكتوبر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت فتح باب التوقيع عليها

ا، املكسيك(. ودخلت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية حيز النفاذ يف أيلول / )كانون األول / ديسمرب، مرييد
 سبتمرب، وكذلك الربوتوكول املتعلق مبنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، و اصة النساء واألطفال، يف كانون األول / ديسمرب. واستمرت

 .2005املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املقرر عقده يف عام األعمال التحضريية ملؤمتر األمم 
مم املتحدة ونظرت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف مسألة االجتار باألشخاص واجلرمية املنظمة عرب الوطنية واألعمال التحضريية ملؤمتر األ

عمال املركز املعين مبنع االجرام الدويل التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وأ
ايف، والتعاون الدويل واملساعدة التقنية يف جمال منع اإلرهاب ومكافحته، واجلرمية احلضرية، واالختطاف، واجلرائم املرتكبة ضد الرتاث الثق

 جمال منع اجلرمية، وأداء اللجنة، واالجتار غري املشروع بأنواع النباتات واحليوانات الربية احملمية. ومعايري األمم املتحدة وقواعدها يف
ات. ووصف األمني العام يف أيلول / سبتمرب احلاجة إىل زيادة االستثمار يف تنمية املوارد البشرية وتعزيز اسرتاتيجيات تكنولوجيات املعلوم

 ستثمار، وسلمت بأاية تنمية املوارد البشرية كوسيلة لتعزيز النمو االقتصادي املطرد والقضاء على الفقر.ودعت اجلمعية أيضا إىل زيادة اال
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 العاشر الفصل
 النساء

 
 

 ، ظلت جهود األمم املتحدة للنهوض مبركز املرأة وكفالة حقوقها تسرتشد ب عالن ومنهاو عمل بيجني اللذين اعتمداا2003وخالل عام 
(، لتقييم وتقييم 2000(. وأسفرت نتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة )1995املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة )

 ( عن مزيد من اإلجراءات واملبادرات من أجل النهوض باملرأة.5تنفيذ إعالن ومنهاو عمل بيجني )بيجني + 
دورهتا السابعة واألربعني املعقودة يف آذار / مارس، اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتماد االستنتاجات وأوصت جلنة مركز املرأة، يف 

املتفق عليها بشأن مشاركة املرأة يف وسائط اإلعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وإمكانية الوصول إليها، أداة النهوض باملرأة 
واختذ اجمللس أيضا إجراءات بشأن تقدة املساعدة إىل املرأة الفلسطينية؛ والنساء والفتيات يف  متوز / يوليه.ومتكينها "، اليت أقرها اجمللس يف 

 أفغانستان؛ وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج يف منظومة األمم املتحدة؛ وإعادة تنشيط وتعزيز املعهد الدويل
وض باملرأة. واعتمدت اللجنة أيضا قرارا بشأن املرأة والطفلة وفريوس نق  املناعة البشرية / اإليدز، للبحث والتدريب من أجل النه

 وعرضت عليه؛ واختاذ قرار بشأن البالغات املتعلقة مبركز املرأة.
أة يف املناطق الريفية؛ القضاء واعتمدت اجلمعية قرارات بشأن املرأة واملشاركة السياسية؛ والعنف ضد العامالت املهاجرات؛ حتسني حالة املر 

مم على العنف املنزيل ضد املرأة؛ الطفلة؛ دراسة متعمقة بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛ املرأة يف التنمية؛ حتسني مركز املرأة يف األ
رأة الرتكيز على األمن االقتصادي وواصل صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للم املتحدة؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.

 للمرأة والتمكني السياسي، والدعوة إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين واملساواة.
 واصل املعهد سوثه وتدريبه، وإقامة الشبكات ونشر املعلومات، وال سيما من خالل نظام املعلومات والتوعية الشبكية للتوعية اجلنسانية.

أدخلها اجمللس االقتصادي واالجتماعي على النظام األساسي للمعهد االستعاضة عن جملس أمناءه مبجلس تنفيذي  و لت التعديالت اليت
كارمن ومتكني األمني العام من تعيني مديره، مع مراعاة قائمة املرشحني اليت اقرتحها اجمللس. ويف كانون األول / ديسمرب، عني األمني العام  

 .مورينو مديرا جديدا للمعهد
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 الحادي عشر الفصل

 المسنوناألشخاص والشباب و  األطفال
 
 

، واصلت منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( جهودها لضمان حصول كل طفل على أفضل بداية يف احلياة؛ 2003ويف عام 
من األذى واإليذاء والعنف يف أوقات احلرب  ومحايتهجليد؛ التعليم االبتدائي اوحصوله على من األمراض والعجز؛  بالكامل ومحايتهوحتصينه 

 منح مجيع الشباب معلومات موثوقة عن الوقاية من فريوس نق  املناعة البشرية / اإليدز. يفالسالم ويف حاالت الطوارئ. و و 

 

ية السابعة والعشرين للجمعية العامة املعنية واستمر التقدم احملرز صوب تنفيذ "عامل صاأ لألطفال"، وهو الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائ
، ومحاية بالطفل اليت عقدهتا اجلمعية العامة يف جماالت األهداف الرئيسية األربعة خلطة عمل الوثيقة اليت تعزز احلياة الصحية، والتعليم اجليد

 ز.األطفال من اإليذاء واالستغالل والعنف، ومكافحة فريوس نق  املناعة البشرية / اإليد

 

تعليم الفتيات؛ ومكافحة فريوس نق   ، أال وهي:2005-2002وواصلت اليونيسيف العمل على أولوياهتا التنظيمية اخلمس للفرتة 
 التنمية املتكاملة للطفولة املبكرة؛ التحصني "زائد"؛ وحتسني احلماية من العنف واالستغالل وسوء املعاملة والتمييز.و املناعة البشرية / اإليدز؛ 

 

، وهو حتليل شامل حلالة الشباب يف العامل، اجملاالت العشرة ذات األولوية لربنامج العمل 2003استعرض تقرير الشباب العاملي لعام و 
وما بعدها، وحدد نسة شواغل جديدة ظهرت منذ اعتماد الربنامج. ونظر االجتماع الثاين للفريق  2000العاملي للشباب حو سنة 
 عمالة الشباب يف مشروع برنامج عمل، أوصى باخلطوات اخلمس التالية اليت ستتخذها الشبكة. الرفيع املستوى لشبكة

 

، واصلت األمم املتحدة جهودها لتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة اليت اعتمدهتا اجلمعية العاملية الثانية 2003ويف عام 
لعمل، وقدم األمني العام يف ة إىل القاعدة" يف استعراض وتقييم خطة ا. واقرتحت األمانة هنجا "من القاعد2002للشيخوخة يف عام 

 يوليه خريطة طريق لتنفيذه.متوز/
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 الثاني عشر الفصل
 والمشردون الالجئون

 
 

مليون  17 حوايل كتب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني إىلمب املعنيني، اطفض العدد اإلمجايل لألشخاص 2003ويف عام 
، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل عودة املاليني من الالجئني إىل ديارهم بعد انتهاء األزمات اليت 2002مليون يف عام  20.8شخ ، من 

ماليني شخ  فروا من منازهلم حال من خالل إعادة التوطني أو  5طال أمدها، وال سيما يف أفريقيا وأفغانستان. ووجد ما يقرب من 
 ندماو احمللي.اال

وحققت املفوضية  احا يف معاجلة حالة الالجئني يف بعض املناطق، بينما أدت املشاكل يف جماالت أخرى إىل تقويض التقدم. و لت 
التطورات اإلجيابية إعادة أكثر من نصف مليون الجـ أفغاين إىل وطنهم يف أكرب حركة عودة هلذا العام. وعلى الرغم من استمرار انعدام 
األمن يف أجزاء من أفغانستان، حافظت املفوضية على زخم العائدات وأحرزت تقدما كبريا يف ضمان إدراو العائدين يف برامج التنمية 

 الوطنية. ويف عمليات إعادة توطني أخرى واسعة النطاق، يف مساعدة اآلالف على العودة إىل مواطنهم األصلية يف أنغوال والبوسنة واهلرسك
كوت ديفوار وإريرتيا والعراق وليربيا ورواندا وسرياليون والصومال. وعلى اجلانب السليب، ال يزال األشخاص الذين يساورهم القلق وبوروندي و 
أزمة طال أمدها يف مجيع أ،اء العامل ينتظرون حلوال دائمة. ومن بني احلاالت املثرية للقلق امللحوظة يف هذا الصدد املاليني  38يف حوايل 
الجـ بوروندي ومشرد داخليا يتالشى أملهم يف العودة مع تعثر  000 700 ما زالوا يف البلدان اجملاورة، فغان ونصف مليون أنغويلمن األ

الجـ من الصحراء الغربية يعيشون يف خميمات يف جنوب غرب اجلزائر منذ أكثر  165 000عملية السالم يف البلد. و ل آخرون ،و 
 290 000املشردين داخليا، الذين يقدر عددهم بنحو مليوين نسمة، الذين اقتلعهم النزاع يف كولومبيا، وشرد  عاما، وتزايد عدد 25من 

الجـ من بلدان أفريقية عديدة، مما أدى إىل حدوث حاالت  300 000منهم خالل العام. ويف تدفقات أخرى طازجة، فر أكثر من 
 طوارئ واسعة النطاق يف بعض احلاالت.

"، الذي يهدف إىل 2004ة، انتهت املفوضية من إعداد التقرير املتعلق بعملية "مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني لعام وخالل السن
ة تعزيز املكتب وحتسني وضعه لالضطالع بواليته. ويف كانون األول / ديسمرب، قامت اجلمعية العامة ب لغاء الوقت احملدد الستمرار املفوضي

دولة. ويف  66دولة إىل  64كتب إىل حني حل مشكلة الالجئني. كما وسعت عضوية اللجنة التنفيذية للمفوضية من وقررت مواصلة امل
كانون   1تشرين األول / أكتوبر، مددت اجلمعية مدة والية رود لوبرز مفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني لفرتة سنتني تبدأ يف 

 .2004الثاين / يناير 
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 لثالث عشرا الفصل

 والغذاء والتغذية الصحة
 
 

 ، واصلت األمم املتحدة تعزيز صحة اإلنسان وتنسيق املعونة الغذائية واألمن الغذائي ودعم البحوث يف جمال التغذية.2003ويف عام 
أصيب ما يقدر  مليون شخ  مصابني بفريوس نق  املناعة البشرية / اإليدز. وخالل السنة، 37.8، كان حوايل 2003ويف هناية عام 

مليون شخ  قد ماتوا نتيجة لذلك. ويف أيلول / سبتمرب، عقدت اجلمعية العامة أربع  2.9مليون شخ  بالفريوس، و  4.8بنحو 
( وتنفيذ إعالن االلتزام بشأن فريوس نق  2001جلسات عامة رفيعة املستوى مكرسة ملتابعة نتائج دورهتا االستثنائية السادسة والعشرين )

/  ة البشرية / اإليدز، الذي اعتمد أثناء الدورة االستثنائية. وواصل برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نق  املناعة البشريةاملناع
اإليدز تنسيق أنشطة األمم املتحدة من أجل الوقاية من اإليدز ومكافحته، مبا يف ذلك تنفيذ اإلعالن. ويف كانون األول / ديسمرب، أطلق 

"، وهو مشروع 5إىل  3امج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نق  املناعة البشرية / اإليدز ومنظمة الصحة العاملية مبادرة "من برن
. واستمرت اجلهود أيضا 2005ماليني شخ  يف البلدان النامية سلول هناية عام  3عاملي لتوفري العالو املضاد للفريوسات العكوسة إىل 

يق التنمية األلفية لألمم املتحدة هدف وقف انتشار فريوس نق  املناعة البشرية / اإليدز والبدء يف عكس اجتاهه سلول عام يف سبيل حتق
2015. 

، دعت اجلمعية العامة اجملتمع الدويل إىل دعم تنمية 2010-2001ودعما لعقد دحر املالريا يف البلدان النامية، وال سيما يف أفريقيا، 
صنيع شباك حشرية يف أفريقيا وتشجيع وتسهيل ونقل التكنولوجيا الالزمة جلعل الشبكات املتكاملة لألمراض أكثر فعالية القدرة على ت

هبدف خفض عبء املالريا يف  1998وطويلة األمد. واختذت تدابري لتعزيز مبادرة دحر املالريا اليت أطلقتها منظمة الصحة العاملية يف عام 
. واختذت اجلمعية العامة أيضا إجراءات ملعاجلة أزمة السالمة على الطرق العاملية. ويف االنتهاء من 2010ل عام و العامل إىل النصف سل

 ن  اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ يف شباق / فرباير واعتمدته مجعية الصحة العاملية يف أيار / مايو.
مليون  104.2غذية والزراعة اىل وجود مم املتحدة لألمم املتحدة ومنظمة األذى يعد مشروعا مشرتكا بني األار برنامج الغذاء العاملى الوأش

ماليني طن من املساعدات الغذائية. ومن خالل عملية اإلغاثة اليت قام هبا برنامج األغذية العاملي يف العراق، بلغ جمموع  6شخ  يقدمون 
مليون نسمة. وواصلت منظمة األغذية والزراعة تنفيذ  27مليون طن من األغذية حوايل  2.1 عدد السكان الذين بلغ عددهم حوايل

: نس سنوات 2002وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية لعام  1996خطة العمل اليت اعتمدت يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية لعام 
مليون  400د الذي قطعه يف مؤمتر القمة بتخفيض عدد اجلياع إىل النصف حوايل بعد االنعقاد، الذي دعا اجملتمع الدويل إىل الوفاء بالتعه

 .2015سلول عام 
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 الرابع عشر الفصل

 الدولية للمخدرات المراقبة
 
 

، أكدت األمم املتحدة من جديد، من خالل جلنة املخدرات واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ومكتب األمم املتحدة 2003وخالل عام 
مكافحة ملعين باملخدرات واجلرمية، التزامها بتعزيز التعاون الدويل وزيادة اجلهود املبذولة ملكافحة املخدرات العاملية مشكلة. وركزت أنشطة ا

لتنفيذ اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض  1999املخدرات يف مجيع أ،اء منظومة األمم املتحدة أساسا على تنفيذ خطة عمل عام 
طلب على املخدرات، الذي استخدم كدليل للدول األعضاء يف اعتماد اسرتاتيجيات وبرامج للحد من الطلب غري املشروع على ال

 .2008املخدرات يف بغية حتقيق نتائج هامة سلول عام 
هداف التدابري اليت اعتمدهتا اجلمعية وساعد املكتب الدول على االمتثال للمعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات وأيد اجملتمع الدويل يف حتقيق أ

بشأن مشكلة املخدرات العاملية. وقام املكتب، من خالل براجمه للتعاون التقين، بتعزيز أنشطة  1998العامة يف دورهتا االستثنائية لعام 
املخدرات، ومنع إساءة استعمال مكافحة املخدرات على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية واملبادرات الرامية إىل قمع االجتار ب

ب املخدرات، وتعزيز خدمات العالو وإعادة التأهيل. وأيد اجلهود الوطنية الرامية إىل احلد من زراعة خشخاش األفيون وشجرية الكوكا والقن
املناطق الرئيسية لإلنتاو غري  غري املشروع أو القضاء عليها عن طريق مشاريع التنمية البديلة وتقدير مدى زراعة احملاصيل غري املشروعة يف

 املشروع.
بعدد من مشاريع  -وهي اهليئة الرئيسية املعنية بوضع السياسات يف األمم املتحدة املعنية مبكافحة املخدرات  -وأوصت جلنة املخدرات 

ى املخدرات غري املشروعة القرارات املقدمة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي واختذت قرارات بشأن مسائل من قبيل خفض الطلب عل
ومنع إساءة استعمال املخدرات، واالجتار باملخدرات وعرضها بصورة غري مشروعة، وتنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات، واملسائل 

احلكومات على مواصلة  اإلدارية ومسائل امليزانية، وتعزيز آلية األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات. ويف متوز / يوليه، حث اجمللس
 اإلسهام يف احلفا  على التوازن بني العرض والطلب املشروعني للمواد اخلام األفيونية لألغراض الطبية والعلمية.

واستعرضت اهليئة تأثري املخدرات غري املشروعة على التنمية االقتصادية، واستمرت يف اإلشراف على تنفيذ االتفاقيات الدولية الرئيسية 
ث ملراقبة املخدرات، ولتحليل حالة املخدرات يف مجيع أ،اء العامل، ولفت انتباه احلكومات إىل أوجه الضعف يف الرقابة الوطنية الثال

 واالمتثال للمعاهدات، وتقدة اقرتاحات وتوصيات من أجل إدخال حتسينات على الصعيدين الوطين والدويل.
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 الخامس عشر الفصل

 اإلحصاءات
 
 

، وذلك أساسا عن طريق اللجنة اإلحصائية والشعبة اإلحصائية باألمم 2003مم املتحدة برنامج عملها اإلحصائي يف عام وواصلت األ
؛ على 2010املتحدة. ويف آذار / مارس، أقرت اللجنة اإلجراءات املقرتحة من الشعبة دعما جلولة تعدادات السكان واملساكن لعام 

ة املعنية باملؤشرات املنشأة حديثا؛ وأيدت مشروع برنامج عمل شعبة اإلحصاءات لفرتة السنتني مشروع اختصاصات اللجنة االستشاري
2004-2005. 

واستعرضت اللجنة عمل جمموعات البلدان واملنظمات الدولية يف خمتلف جماالت اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية والدميغرافية والبيئية 
 وقدمت توصيات واقرتاحات بددة.
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 الرابع لجزءا

 قانونية  قضايا
 

 األول الفصل
 العدل الدولية محكمة

 
 

قضية خالفية وطلب واحد للحصول  26 كان لديها، و أمراف  12أصدرت و ، أصدرت بكمة العدل الدولية ثالثة أحكام، 2003ويف عام 
 على فتوى معلقة أمامها.

امة، أوضح رئيس بكمة العدل الدولية أن العديد من القضايا قد تشرين األول / أكتوبر أمام اجلمعية الع 31ويف خطاب ألقاه يف 
أصبحت أكثر تعقيدا نتيجة لالعرتاضات األولية من جانب اجمليبني على االختصاص أو املقبولية، واملطالبات املضادة، وطلب احلصول على 

تعجال. وذكر أن احملكمة، اليت تضطلع مبهامها يف تسوية إذن بالتدخل، وطلبات اإلشارة املؤقتة التدابري اليت يف تناوهلا على سبيل االس
ويل املنازعات، اليت جتسد مبدأ املساواة بني اجلميع أمام القانون، تقوم بدور الوصي على القانون الدويل وتكفل احلفا  على نظام قانوين د

 ل مال اليت توضع فيها.متماسك. وأكد الرئيس للجمعية أن احملكمة ستواصل جهودها الرامية إىل االستجابة 
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 الثاني الفصل

 والهيئات القضائية الدولية المحاكم
 
 

، تقدمت احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف 2003ويف عام 
واحملاكمات االبتدائية يف عام  2004إىل استكمال التحقيقات يف عام  باسرتاتيجيتها الرامية 1991إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

. أيار / مايو، عدل جملس األمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة للسماح للقضاة املخصصني، 2008
. وأعاد اجمللس تعيني كارال ديل بونيت مدعية عامة خالل فرتة تعيينهم يف احملاكمة، بالفصل يف اإلجراءات التمهيدية يف قضايا أخرى

 .2003أيلول / سبتمرب  15للمحكمة لفرتة أربع سنوات اعتبارا من 

وخالل السنة، أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات اجلسيمة 
اليت ارتكبت يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات  للقانون اإلنساين الدويل

أصدرت نسة أحكام، وهو العدد  1994كانون األول / ديسمرب   31كانون الثاين / يناير و   1املرتكبة يف إقليم الدول اجملاورة بني 
وقام اجمللس بتعديل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا من أجل زيادة عدد القضاة  األكرب الذي صدر يف سنة واحدة.

املخصصني الذين قد يستخدمون يف أي وقت من أربعة إىل تسعة، ومتكينهم من الفصل يف اإلجراءات التمهيدية يف قضايا أخرى غري 
ام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا إلنشاء منصب جديد للمدعي العام أولئك الذين عينوا حملاكمتهم . كما عدل اجمللس النظ

أيلول / سبتمرب  15للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، وعني بعد ذلك حسن بوبكر جالو مدعيا عاما لفرتة أربع سنوات اعتبارا من 
فيا السابقة يعمل أيضا بوصفه املدعي العام للمحكمة اجلنائية . وحو ذلك احلني، كان املدعي العام للمحكمة الدولية ليوغوسال2003

 الدولية لرواندا.
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 الثالث الفصل
 الجوانب القانونية للعالقات السياسية الدولية

 
 

، مؤسسة 1998دولية لعام ، أصبحت احملكمة اجلنائية الدولية، اليت أنشأها نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ال2003وخالل عام 
ية قضائية تنفيذية. وعقب انتخاب الدورة الثامنة عشرة جمللس اإلدارة للدول األطراف يف نظام روما األساسي، عقدت احملكمة اجلنائية الدول

ورها من قبل احملكمة آذار / مارس. وقد اكتمل تشكيلها اإلداري بتعيينها رئيسا هلا ودست 11اجتماعها االفتتاحي يف الهاي، هولندا، يف 
اجلمعية اجلنائية الدولية وتعيني كبار مسؤوليها وهيئاهتا الفرعية يف الدورة الثانية جلمعية الدول األطراف. ويف كانون األول / ديسمرب، دعت 

وإىل مجيع الدول للنظر يف أن العامة الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف نظام روما األساسي إىل النظر يف التصديق عليها أو االنضمام إليها 
 تصبح أطرافا يف اتفاق امتيازات احملكمة الدولية وحصاناهتا.

هية وواصلت جلنة القانون الدويل دراستها للمواضيع املالئمة للتطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه، واعتمدت مؤقتا مشاريع مبادئ توجي
اهدات واحلماية الدبلوماسية. واعتمدت أيضا مشاريع املواد الثالثة األوىل بشأن مسؤولية إضافية ومشاريع مواد بشأن التحفظات على املع

 املنظمات الدولية.
وواصلت اللجنة املخصصة التفاقية قمع اإلرهاب النووي واللجنة السادسة )القانونية( التابعة للجمعية العامة العمل على وضع مشروع 

 ومشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي.اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب الدويل 
املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا  1994وواصلت اللجنة املخصصة لنطاق احلماية القانونية مبوجب اتفاقية عام 

 واألفراد املرتبطني هبا. النظر يف اختاذ تدابري لتعزيز النظام القانوين القائم للحماية ملوظفي األمم املتحدة
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 الرابع الفصل
 البحار قانون

 
 

واتفاقيها التنفيذيني بشأن  1982تعزيز القبول العاملي التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  2003وواصلت األمم املتحدة يف عام 
السمكية الكثرية االرحتال، وعلى امتيازات وحصانات احملكمة الدولية لقانون حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة 

 البحار.
السلطة الدولية لقاع البحار، واحملكمة الدولية لقانون البحار، وجلنة حدود اجلرف القاري اليت  -املؤسسات الثالث اليت أنشأهتا االتفاقية 

 عقدت خالل السنة.
 بشأن امتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناهتا. 1998فاذ بروتوكول عام ، بدأ ن2003أيار / مايو  31ويف 
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 خامسال الفصل

 قضايا قانونية أخرى
 
 

النظر، يف مجلة أمور، يف املقرتحات املتعلقة بصون  2003وواصلت اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة يف عام 
الدوليني من أجل تعزيز املنظمة وتنفيذها أحكام امليثاق بشأن تقدة املساعدة إىل الدول الثالثة املتضررة من تطبيق اجلزاءات السلم واألمن 

 مبوجب الفصل السابع.
يف وواصلت جلنة العالقات مع البلد املضيف معاجلة شكاوى البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة. و لت املسائل اليت نوقشت التأخري 

 إصدار التأشريات، ومشاكل النقل، واألمن والسالمة، ولوائح السفر.
وواصلت اللجنة املخصصة املعنية باتفاقية دولية ملكافحة استنساخ البشر ألغراض التكاثر نظرها يف وضع والية للتفاوض بشأن اتفاقية 

 دولية، يف إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة )القانونية(.
األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل األحكام التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية املمولة من القطاع اخلاص.  واعتمدت جلنة

ويف كانون األول / ديسمرب، أحاطت اجلمعية العامة علما بالنموذو وطلبت إىل األمني العام أن يدمج هذا الن  والدليل التشريعي بشأن 
 األساسية املمولة من القطاع اخلاص يف منشور واحد.مشاريع اهلياكل 

دة يف ويف إجراءات أخرى، وافقت اجلمعية العامة على املبادئ التوجيهية والتوصيات اليت اقرتحها األمني العام لربنامج األمم املتحدة للمساع
 .2004تشارية للربنامج ألربعة يناير عضوا يف اللجنة االس 25تدريس القانون الدويل ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، وعينت 
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 الخامس الجزء
 مؤسسية وإدارية وقضايا الميزانية قضايا

 
 األول الفصل

 تعزيز وتقييد منظومة األمم المتحدة
 

مة إىل اجلمعية العامة، ، بدأ تنفيذ برنامج األمني العام إلصالح املنظمة يف حتقيق نتائج من حيث حتسني اخلدمات املقد2003وخالل عام 
يف وزيادة الرتكيز يف األنشطة اإلعالمية، وامليزنة على أساس النتائج. ويف معرض إبراز التقدم احملرز صوب حتقيق اهلدف الرئيسي املتمثل 

فافية وخالقة. وكانت يف تعزيز املنظمة، على النحو املبني يف إعالن األلفية، أفاد األمني العام بأن األمم املتحدة أصبحت أكثر كفاءة وش
طليعة املعركة ضد الفقر وفريوس نق  املناعة البشرية / اإليدز؛ حتسنت قدرهتا على نشر عملياهتا حلفظ السالم وبناء السالم؛ وعملت 

 العناصر املتباينة يف منظومة األمم املتحدة على حتقيق اتساق أفضل.
ادة تنظيم إدار  إدارة اجلمعية العامة واملؤمترات، واإلعالم، وإنشاء قدرة على التخطيط وللمضي قدما يف اإلصالحات، اقرتح األمني العام إع

 االسرتاتيجي يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، وتعزيز إدارة مكتب األمم املتحدة املفوض السامي حلقوق اإلنسان.
لطتها ودورها وحتسني أساليب عملها. وطلبت إىل األمني العام أن واعتمدت اجلمعية العامة، من أجل تنشيط عملها، تدابري لتعزيز س

يلتمس آراء الدول األعضاء بشأن حتسني فعالية اللجنة األوىل )نزع السالح واألمن الدويل(. وحث الفريق العامل املفتوح باب العضوية 
خرى املتصلة مبجلس األمن على إحراز تقدم بشأن مجيع املعين مبسألة التمثيل العادل يف جملس األمن وزيادة عدد أعضائه واملسائل األ

 جوانب املسألة، وشجع مكتب املراقبة الداخلية على مواصلة تعزيز املساءلة يف مجيع أ،اء املنظمة.
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 الثاني الفصل

 وبرمجة األمم المتحدة تمويل
 
 

، وإن كان هناك ما يدعو للقلق. وسلول هناية العام، كانت 2003وال تزال احلالة املالية العامة لألمم املتحدة إجيابية عموما يف عام 
، وزاد عدد الدول األعضاء اليت تسدد اشرتاكاهتا يف امليزانية العادية 2002األنصبة املقررة غري املدفوعة أقل بكثري مما كانت عليه يف عام 

نت األرصدة النقدية للمحاكم سلبية. وبلغت األنصبة املقررة بالكامل ويف الوقت احملدد زيادة كبرية. ومع ذلك، اطفض جمموع النقدية وكا
، وبلغت الديون املستحقة للدول األعضاء عن القوات 2002مليون دوالر يف عام  1 684مليون دوالر مقابل  1 603غري املسددة 

 .2002ماليني دوالر يف هناية عام  703مليون دوالر مقابل  449واملعدات اململوكة للوحدات 
دوالر، أي بزيادة قدرها  2 967 727 800قدرها  2003-2002تمدت اجلمعية العامة اعتمادات ميزانية منقحة لفرتة السنتني واع

 860 300دوالر. ووافقت على اعتمادات يبلغ جمموعها  2 891 068 700دوالر عن االعتماد األويل البالغ  76 659 100
 .2005-2004دوالر لفرتة السنتني  3 160
ت اجلمعية يف مقرتحات األمني العام إلصالح إجراءات استعراض امليزانية الربناجمية واخلطة املتوسطة األجل، وتبسيط وحتسني عمليات ونظر 

ر التخطيط وامليزانية. ووافقت على أن جلنة الربنامج والتنسيق لن تعد تستعرض خمطط امليزانية، وطلبت إىل األمني العام أن يعد، لكي ينظ
 ، إطارا اسرتاتيجيا ليحل بل اخلطة املتوسطة األجل احلالية البالغة أربع سنوات.2004عام فيه يف 

 وواصلت جلنة االشرتاكات استعراض منهجية إعداد جدول األنصبة املقررة ملسااات الدول األعضاء يف ميزانية األمم املتحدة.
 .2005-2002واعتمدت اجلمعية تنقيحات للخطة املتوسطة األجل للفرتة 
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 الثالث الفصل

 موظفو منظومة األمم المتحدة
 
 

عندما تعرض مقرها يف العراق هلجوم إرهايب وحشي أسفر عن  2003آب / أغسطس  19وقد تعرضت األمم املتحدة لضربة قاسية يف 
إىل تقدة اجلناة إىل  شخصا. وأدانت اجلمعية العامة بشدة وندعو 150منهم من موظفي األمم املتحدة، وإصابة  15شخصا،  22مقتل 
 العدالة.

، واصلت اجلمعية العامة، من خالل جلنة اخلدمة املدنية الدولية، استعراض شروق خدمة موظفي النظام املوحد لألمم 2003وخالل عام 
جيات الدراسات املتحدة. واعتمدت اجلمعية توصيات جلنة اخلدمة املدنية الدولية املتعلقة  دول املرتبات األساسية / الدنيا ومنه

االستقصائية ألفضل شروق العمل السائدة يف مراكز العمل يف املقر ومراكز العمل خارو املقر، وطلبت إىل اللجنة أن تنظر يف مستوى بدل 
 اخلطر للموظفني احملليني وأن تبت فيه.

لية ونائب الرئيس لرئيس اللجنة االستشارية لشؤون وقدم األمني العام تقريرا عن شروق اخلدمة والتعويضات لرئيس جلنة اخلدمة املدنية الدو 
لدولية لرواندا؛ اإلدارة وامليزانية وألعضاء بكمة العدل الدولية وقضاة احملكمة الدولية واحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية ا

الفئة الفنية يف اللجان اإلقليمية؛ استخدام األفراد املقدمني هيكل آخر؛ وتكوين املوظفني، ونسبة موظفي فئة اخلدمات العامة إىل موظفي 
طلبات دون مقابل؛ مركز املرأة يف األمانة العامة؛ وتعدد اللغات يف األمانة العامة؛ وقواعد وأنظمة املوظفني؛ وسالمة املوظفني وأمنهم؛ ومت

 .العضوية يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
رات وأصدر مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقييما لتنفيذ أحكام اجلمعية العامة بشأن إدارة املوارد البشرية ومراجعة حسابات إدارة االستثما
واملشرتيات والعقود يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، يف حني أبلغت وحدة التفتيش املشرتكة عن تنفيذ 

 دد اللغات يف منظومة األمم املتحدة .تع
على ويف اجلهود املتواصلة لتعزيز سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة وموظفي املساعدة اإلنسانية املرتبطني هبا، حثت اجلمعية العامة الدول 

قدة مرتكبيها للعدالة، وطلبت إىل اختاذ إجراءات أقوى لضمان التحقيق يف أي هتديد أو عمل عنف ضد املوظفني املوجودين يف أراضيها وت
 األمني العام أن ينظر يف سبل تعزيز محاية موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2003 المتحدة، األمم مستخلص حولية

 

141 

 

 
 رابعال الفصل

 المسائل المؤسسية واإلدارية
 
 
استأنفت اجلمعية العامة و اءة أداء املنظمة. ، واصلت األمم املتحدة معاجلة املسائل اإلدارية واملؤسسية من أجل ضمان كف2003 عام يف

سبتمرب. ومنح /أيلول 16الثامنة واخلمسني يف  اللجنة دورهتافيها دورهتا السابعة واخلمسني ودورهتا االستثنائية الطارئة العاشرة؛ افتتحت 
طقة األوروبية اآلسيوية، واتفاق غوام )اتفاق إقليمي مركز املراقب للمعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية، واجلماعة االقتصادية للمن

بني جورجيا وأوكرانيا وأوزبكستان وأذربيجان ومجهورية مولدوفا( ومجاعة شرق أفريقيا. وأصبحت منظمة السياحة العاملية وكالة متخصصة 
 تابعة لألمم املتحدة.
ليات حفظ السالم وعدد من املسائل األخرى املتصلة بصون جلسات رمسية ملعاجلة الصراعات اإلقليمية وعم 208وعقد جملس األمن 

 السلم واألمن الدوليني. ونظرت اجلمعية العامة مرة أخرى يف توسيع عضويتها.
وباإلضافة إىل دورتيه التنظيمية واملوضوعية، عقد اجمللس االقتصادي واالجتماعي اجتماعا خاصا رفيع املستوى مع مؤسسات بريتون وودز 

 بنك الدويل وصندوق النقد الدويل( ومنظمة التجارة العاملية.)جمموعة ال
، والتمست السبل الكفيلة بتحقيق 2003ونظرت جلنة املؤمترات يف طلبات إدخال تغيريات على جدول املؤمترات واالجتماعات لعام 
على مواصلة تقدة خدمات عالية اجلودة خالل االستفادة املثلى من موارد خدمة املؤمترات. وحثت إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات 

 عملية اإلصالح اجلارية.
وقدمت وحدة التفتيش املشرتكة توصيات لتحسني بعض عمليات مؤسسات منظومة األمم املتحدة: إدارة نظم املعلومات؛ واألنشطة املدرة 

تتخذ من فيينا مقرا هلا. وأحاطت اجلمعية العامة علما ممارسات االستعانة مبصادر خارجية؛ واخلدمات املشرتكة للمنظمات اليت و للدخل؛ 
ىل باستعراض االزدواجية يف العمليات واإلجراءات اإلدارية لألمم املتحدة اليت أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية. واختذ قرارا يهدف إ

اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي تعزيز الزخم السياسي يف تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة 
 واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما.

أمن  وأبلغ عن إحراز تقدم يف املراحل املبكرة من تنفيذ املخطط العام لتجديد مباين جممع األمم املتحدة وبشأن التدابري الرامية إىل تعزيز
ديسمرب، قررت اجلمعية العامة أن يظل البند املعنون "قبول أعضاء جدد يف األمم /ألولكانون ا  23 وسالمة مباين األمم املتحدة. ويف

 (.58/565املتحدة" للنظر فيه خالل دورهتا الثامنة واخلمسني املستأنفة )املقرر 




